
K I V O N A T 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város 

Önkormányzat általi megrendezéséről és szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 8 

igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

130/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozata 

a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi megrendezéséről és 

szervezéséről szóló megállapodás megkötéséről 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt Özv. Bíró Attila Imréné 

jogtulajdonossal a XVI. Országos Ikertalálkozó Ercsi Város Önkormányzat általi 

megrendezéséről és szervezéséről.  

Jelen megállapodásban meghatározott 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint pénzügyi fedezet az 

Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetéséből átkerül Ercsi 

Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Győri Máté polgármestert a mellékelt megállapodás 

megkötésére és felkéri Dr. Feik Csaba jegyzőt a költségvetési rendelet módosításának 

előkészítésére. 

 

Felelős: Győri Máté polgármester 

    Dr. Feik Csaba jegyző 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos, a költségvetési rendelet módosítása 

 

 

Kmf. 

 

 

Győri Máté  sk.       Dr. Feik Csaba  sk. 

    polgármester                jegyző 

 

 

  Dr. Hekmanné Balázs Mária  sk.      Sandi József  sk. 

         képviselő              képviselő 

   jkv. hitelesítő               jkv. hitelesítő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Melléklet a 130/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozathoz” 

 

MEGÁLLAPODÁS RENDEZVÉNY MEGRENDEZÉSÉRŐL 

ÉS SZERVEZÉSÉRŐL 
 

amely létrejött egyrészről 

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – 2451 Ercsi Fő u.20.sz., képviseletére jogosult: 

Győri Máté  polgármester mint jogot használó ( a továbbiakban: Használó), másrészről 
 

Özv. Bíró Attila Imréné sz. Rókás Márta 2451 Ercsi Búzavirág u.5/2.sz. alatti lakos mint 

jogtulajdonos (a továbbiakban: Jogtulajdonos) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

tartalommal és feltételek mellett: 

 

Használó – Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (IV.28.) Kt. sz. 

határozatában foglaltak alapján – és Jogtulajdonos – az Országos Ikertalálkozó rendezési, 

szervezési jogai felett a Magyar Szabadalmi Hivatal előtt 163.088 és 159.847 sorszámon 

bejegyzett védjegyoltalom öröklés jogcímén szerzett kizárólagos jogosultjaként – az 

alábbiakban állapodnak meg: 

 

1. Felek egyezően rögzítik, miszerint jelen megállapodás tárgya a XV. Országos 

Ikertalálkozó megrendezése (2015) és az e körben felmerülő és jelentkező feladat- és 

hatáskörök Használó részére történő használatba adása, valamint a rendezéssel 

kapcsolatos feltételek meghatározása. 

 

2. Jelen megállapodás határozott időre – 1 éves időtartamra – jön létre. 

 

3. Jelen megállapodás megszűnik: 

 

           a) a felek írásba foglalt közös megegyezése alapján, 

           b) a határozott időtartam lejártával, 

           c) a jogviszony felmondás útján történő megszüntetésével. 

  

4. Jelen megállapodás felmondás útján történő megszüntetésére felek a megállapodás 

írásban, 30 napos felmondási idővel történő – indokolással ellátott – felmondás 

eszközölése útján jogosultak akként, hogy ez esetben egymással elszámolni kötelesek 

és a már teljesített szolgáltatások visszajárnak.  

 

5. A megállapodás indokolás nélkül történő, vagy nem valós tényekre alapozott 

felmondása estén a jogot sértő fél 1.500.000,- Ft. kötbér megfizetésére köteles.  

 

6. A rendezvény időpontját megelőző 120 napon belül a megállapodás kizárólag írásba 

foglalt közös megegyezéssel szüntethető meg, alappal arra, hogy a jogot használó a 

rendezvény szervezése és megvalósítása körében egyedüli költségviselő és 

finanszírozó, azaz ezen számított időpontra a rendezvény teljes költségvetésének 

meghatározott hányada teljesítésre került. Ezen a felek által nem vitatott jogi tény 

alapján, amennyiben a jogtulajdonos által támasztott bármely akadály vagy a 

jogtulajdonos egyoldalú felmondása folytán jelen szerződés a rendezvény időpontját 

megelőző 120 napon belül szűnik meg, azon esetben a jogtulajdonos a jelen okirat 5./ 

pontjában meghatározott kötbér valamint a jogot szerző igazolt kiadásainak teljes 



egészében történő megtérítésére köteles. 

 

7. Jogtulajdonos jelen megállapodás sajátkezű aláírásával az Országos Ikertalálkozó 

rendezési, szervezési jogait, valamint az őt a 163.088 és 159.847 sorszámok alatt 

bejegyzett védjegyoltalomból megillető használati jogokat Használó rendelkezésére 

bocsátja a jelen megállapodásban rögzített határozott időtartamra.  

 

8. A Magyar Szabadalmi Hivatal védjegylajstromába történő bejegyzésről szóló igazolás 

jelen megállapodás mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezi. 

Jogtulajdonos szavatosságot vállal arra nézve, hogy öröklés útján a fenti védjegyek 

tulajdonjogát megszerezte és azon harmadik személy(ek)nek nincs olyan joga, amely 

a védjegyek használatát kizárná vagy korlátozná. 

 

9. Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy, hogy a rendezvénnyel kapcsolatos 

elektronikus és papíralapú adatbázisát Használó rendelkezésére bocsátja, továbbá 

gondoskodik a "Queens of Twins" elnevezésű szépségverseny színpadi 

koreográfiájának szakszerű megtervezéséről és betaníttatásáról.   
 

10. Szerződő felek rögzítik, miszerint a rendezvény szervezése, bonyolítása és a 

pénzügyi-financiális feltételek biztosítása teljes egészében Ercsi Város 

Önkormányzatának kötelezettsége. Ezen kötelezettségre tekintettel a jogot használó a 

rendezvény, valamint közigazgatási területén és az írott és elektronikus médiában 

jogosult tetszése szerinti alkalommal és módon feltüntetni, hogy az ikertalálkozó 

költségeit és kiadásait egészében viselte, valamint a rendezvényt önállóan és 

kizárólagosan szervezte és bonyolította. Jogtulajdonos kötelezettséget vállal arra, 

hogy amennyiben az írott vagy elektronikus médiában e körben nyilatkozatot ad, úgy 

kéri ezen jogi tények és körülmények írásban történő feltüntetését. 

 

11. Jelen megállapodás alapján Használó kötelezettséget vállal arra, hogy Ercsi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2015. (IV.28.) Kt. sz. határozatában 

biztosított pénzügyi fedezet alapján a Jogtulajdonos részére – e megállapodásban 

foglaltak teljesítése estére – 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeget teljesít. 

Szerződő felek megállapítják, hogy minden olyan soron következő ikertalálkozó 

tekintetében, amelyet a Használó megrendez, a Jogtulajdonos részére köteles 

megfizetni a jelen szerződésben meghatározott összeg KSH által rögzített inflációval 

növelt összegét. 

 

12. Használó kötelezettséget vállal arra, hogy érvényes kötelmi felhatalmazás nélkül a 

jövőre nézve sem Országos Ikertalálkozó néven, sem más néven, az Országos 

Ikertalálkozó céljához hasonló vagy azzal azonos rendezvényeket nem szervez, a 

bejegyzett védjegyeket sajátjaként nem használja és nem használhatja, ugyanakkor az 

Országos Ikertalálkozón kiépített adatbázist jogosult megtartani és felhasználni.  

 

13. Felek rögzítik, hogy azon hang- és képanyagok, amelyeket a szervezők megbízásából 

készítenek az Országos Ikertalálkozón, Használó kizárólagos tulajdonát képezik.  

 

14. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodásból őket 

illető és rájuk háramló jogok és kötelezettségek gyakorlása körében kizárólag a jelen 

megállapodásban rögzített módon, az együttműködési szabályok szigorú 

megtartásával járnak el, azaz mindkét fél számára egyaránt szigorúan tilalmazott a 



másik fél kiiktatásával vagy megkerülésével történő bármely szerződéskötés vagy 

megállapodás.  

 

15. Feleket jelen megállapodás tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz 

kizárólag a közösen és egybehangzóan meghatározott és megjelölt harmadik 

személy(ek) szerezhet(nek) tudomást a jelen megállapodás tárgyát képező tartalmi 

elemekről. Jelen szabály alól kivételt képez a szerződés 9./ pontjában rögzített 

szervezésre, bonyolításra és kötségviselésre vonatkozó nyilatkozat. 

 

16. Felek kiemelten rögzítik, miszerint Jogtulajdonos a soron következő XVI., XVII, 

XVIII., XIX és XX. Országos Ikertalálkozók megrendezését illetően a Használó 

részére elsőbbségi jogot biztosít, melynek magánjogi tartalmát a felek akként 

határozzák meg, hogy a Jogtulajdonos harmadik személlyel a rendezvény szervezése 

és lebonyolítása érdekében csak akkor köthet szerződést, amennyiben Használó az őt 

illető elsőbbségi jogával élni nem kíván és arról kifejezetten írásban lemond.  

 

17. E körben Használó az önkormányzat éves költségvetésének elfogadása után, de 

legkésőbb a tárgyév április 05. napjáig írásban nyilatkoznak arról Jogtulajdonos felé, 

hogy vállalja-e a következő találkozó megrendezését.  

 

18. Az e megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 

irányadóak. 

 

19. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás akarat-kijelentéseiket helyesen tartalmazza, 

azt elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

sajátkezűleg és helybenhagyólag aláírásukkal látják el. 

  

Ercsi, 2015………………………………………. 

 

 

………………………. 

Ercsi Város Önkormányzat 

………………………. 

Özv. Bíró Attiláné 

Győri Máté 

polgármester 

Használó 

Jogtulajdonos 

 

 

 

 

 

 


