
 
 
4. számú me4. számú me4. számú me4. számú melllllékletlékletlékletléklet    

    

MEGÁLLAPMEGÁLLAPMEGÁLLAPMEGÁLLAPOOOODÁSDÁSDÁSDÁS    
    

    

amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház (1135 Budapest, Lehel u. 59., kéamely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház (1135 Budapest, Lehel u. 59., kéamely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház (1135 Budapest, Lehel u. 59., kéamely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház (1135 Budapest, Lehel u. 59., képpppviseli: Dr. viseli: Dr. viseli: Dr. viseli: Dr. 
Vadnai Marianna főigazgató)   Vadnai Marianna főigazgató)   Vadnai Marianna főigazgató)   Vadnai Marianna főigazgató)   ---- mint szolgáltató  mint szolgáltató  mint szolgáltató  mint szolgáltató –––– a továbbiakban: Szolgá a továbbiakban: Szolgá a továbbiakban: Szolgá a továbbiakban: Szolgálllltató   tató   tató   tató   ----        

    

másrészrőlmásrészrőlmásrészrőlmásrészről    

    

névnévnévnév    

laklaklaklakcímcímcímcím    

anyja neveanyja neveanyja neveanyja neve    

születési év, hszületési év, hszületési év, hszületési év, hóóóónap, napnap, napnap, napnap, nap    

személyi igazolvány szszemélyi igazolvány szszemélyi igazolvány szszemélyi igazolvány szááááma:ma:ma:ma:    

    

- mint pályázó  mint pályázó  mint pályázó  mint pályázó  ---- a t a t a t a toooovábbiakban: Pályázó vábbiakban: Pályázó vábbiakban: Pályázó vábbiakban: Pályázó     
    

mint felek között a mai nmint felek között a mai nmint felek között a mai nmint felek között a mai naaaapon pon pon pon     

az alábbi tartaz alábbi tartaz alábbi tartaz alábbi tartaaaalommal:lommal:lommal:lommal:    
    

1)1)1)1) Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Budapest, XIII. kerület Szent László u. 55/b. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Budapest, XIII. kerület Szent László u. 55/b. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Budapest, XIII. kerület Szent László u. 55/b. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató működteti a Budapest, XIII. kerület Szent László u. 55/b. szám alatti szám alatti szám alatti szám alatti 
telephtelephtelephtelepheeeelyén az „Angyalház a Szabad Alkotások Központja”  („a továbbiakban: Angyalház”) elnevezésű, lyén az „Angyalház a Szabad Alkotások Központja”  („a továbbiakban: Angyalház”) elnevezésű, lyén az „Angyalház a Szabad Alkotások Központja”  („a továbbiakban: Angyalház”) elnevezésű, lyén az „Angyalház a Szabad Alkotások Központja”  („a továbbiakban: Angyalház”) elnevezésű, 
művészeti alkművészeti alkművészeti alkművészeti alkooootóhtóhtóhtóháááázat.zat.zat.zat.    

    
2)2)2)2) A Pályázó kiválasztásra került a képzőművészet / irodalom/ zene művészeti ágban, beküldött pályA Pályázó kiválasztásra került a képzőművészet / irodalom/ zene művészeti ágban, beküldött pályA Pályázó kiválasztásra került a képzőművészet / irodalom/ zene művészeti ágban, beküldött pályA Pályázó kiválasztásra került a képzőművészet / irodalom/ zene művészeti ágban, beküldött pályáááázata alapján. zata alapján. zata alapján. zata alapján. 

Pályázó jogPályázó jogPályázó jogPályázó jogosult a Központ szolgáltatásainak igénybosult a Központ szolgáltatásainak igénybosult a Központ szolgáltatásainak igénybosult a Központ szolgáltatásainak igénybeeeevételére.  vételére.  vételére.  vételére.      
(a megfelelő művészeti ág aláhúzandó)(a megfelelő művészeti ág aláhúzandó)(a megfelelő művészeti ág aláhúzandó)(a megfelelő művészeti ág aláhúzandó)    

    
3)3)3)3) Szolgáltató vállalja, hogy 2011. ……..  Szolgáltató vállalja, hogy 2011. ……..  Szolgáltató vállalja, hogy 2011. ……..  Szolgáltató vállalja, hogy 2011. ……..  ----  tól  2011. …………..   tól  2011. …………..   tól  2011. …………..   tól  2011. ………….. –––– ig, (de legfeljebb 2011. június 30 ig, (de legfeljebb 2011. június 30 ig, (de legfeljebb 2011. június 30 ig, (de legfeljebb 2011. június 30----ig) biztosítja ig) biztosítja ig) biztosítja ig) biztosítja 

Pályázó részére a nyugodt alkotó környezetet és az aPályázó részére a nyugodt alkotó környezetet és az aPályázó részére a nyugodt alkotó környezetet és az aPályázó részére a nyugodt alkotó környezetet és az alkotómunkához szükséges tárgyi feltételeket, a mentori lkotómunkához szükséges tárgyi feltételeket, a mentori lkotómunkához szükséges tárgyi feltételeket, a mentori lkotómunkához szükséges tárgyi feltételeket, a mentori 
szemszemszemszeméééélyes segítséget.lyes segítséget.lyes segítséget.lyes segítséget.    

    
4)4)4)4) Pályázó vállalja, hogy az Angyalház Házirendjében foglaltakat megismerte, az abban leírtakat betartja, Pályázó vállalja, hogy az Angyalház Házirendjében foglaltakat megismerte, az abban leírtakat betartja, Pályázó vállalja, hogy az Angyalház Házirendjében foglaltakat megismerte, az abban leírtakat betartja, Pályázó vállalja, hogy az Angyalház Házirendjében foglaltakat megismerte, az abban leírtakat betartja, 

magmagmagmagaaaatartásával társai tevékenységét nem zavatartásával társai tevékenységét nem zavatartásával társai tevékenységét nem zavatartásával társai tevékenységét nem zavarrrrja.ja.ja.ja.    
    

5)5)5)5) Pályázó tudomásul veszi, Pályázó tudomásul veszi, Pályázó tudomásul veszi, Pályázó tudomásul veszi, hogy a berendezésihogy a berendezésihogy a berendezésihogy a berendezési----felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen köteles használni. felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen köteles használni. felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen köteles használni. felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen köteles használni. 
PPPPáááályázó az általa okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelőlyázó az általa okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelőlyázó az általa okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelőlyázó az általa okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelőssssséggel tartozik.séggel tartozik.séggel tartozik.séggel tartozik.    

    
6)6)6)6) Pályázó kijelenti, hogy jelen megállapodás teljes tartama alatPályázó kijelenti, hogy jelen megállapodás teljes tartama alatPályázó kijelenti, hogy jelen megállapodás teljes tartama alatPályázó kijelenti, hogy jelen megállapodás teljes tartama alatt személyében megfelel a pályázati kiírásban t személyében megfelel a pályázati kiírásban t személyében megfelel a pályázati kiírásban t személyében megfelel a pályázati kiírásban 

fofofofogggglalt feltlalt feltlalt feltlalt feltéééételeknek.teleknek.teleknek.teleknek.    
    

7)7)7)7) Felek rögzítik, hogy a Pályázó által, az Angyalházban, illetve az Angyalház segítő közreműködésével Felek rögzítik, hogy a Pályázó által, az Angyalházban, illetve az Angyalház segítő közreműködésével Felek rögzítik, hogy a Pályázó által, az Angyalházban, illetve az Angyalház segítő közreműködésével Felek rögzítik, hogy a Pályázó által, az Angyalházban, illetve az Angyalház segítő közreműködésével 
létrehlétrehlétrehlétrehoooozott alkotás tulajdonjoga, valamint szerzői joga, a szerződi joghoz kapcsolódó ezott alkotás tulajdonjoga, valamint szerzői joga, a szerződi joghoz kapcsolódó ezott alkotás tulajdonjoga, valamint szerzői joga, a szerződi joghoz kapcsolódó ezott alkotás tulajdonjoga, valamint szerzői joga, a szerződi joghoz kapcsolódó egyéb jogok kizárólagosan gyéb jogok kizárólagosan gyéb jogok kizárólagosan gyéb jogok kizárólagosan 
a Pa Pa Pa Páááályázót illetik meg.lyázót illetik meg.lyázót illetik meg.lyázót illetik meg.    

    
8)8)8)8) Pályázó kijelenti, hogy amennyiben a Központban született alkotása bármely jövőbeni időpontban Pályázó kijelenti, hogy amennyiben a Központban született alkotása bármely jövőbeni időpontban Pályázó kijelenti, hogy amennyiben a Központban született alkotása bármely jövőbeni időpontban Pályázó kijelenti, hogy amennyiben a Központban született alkotása bármely jövőbeni időpontban 

értékesítéértékesítéértékesítéértékesítéssssre kerül, az abból részére befolyt összeg 50%re kerül, az abból részére befolyt összeg 50%re kerül, az abból részére befolyt összeg 50%re kerül, az abból részére befolyt összeg 50%----át fel kát fel kát fel kát fel kíííívánja ajánlani az Alapítvány részére vánja ajánlani az Alapítvány részére vánja ajánlani az Alapítvány részére vánja ajánlani az Alapítvány részére 
adománykadománykadománykadományként. Erről a Felek külön adományozási szeént. Erről a Felek külön adományozási szeént. Erről a Felek külön adományozási szeént. Erről a Felek külön adományozási szerrrrződést kötnek egymással. (5 sz. Melléklet.)ződést kötnek egymással. (5 sz. Melléklet.)ződést kötnek egymással. (5 sz. Melléklet.)ződést kötnek egymással. (5 sz. Melléklet.)    



    
    

9)9)9)9) Pályázó kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy a cselekvőképességet korlátozó olyan döntés Pályázó kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy a cselekvőképességet korlátozó olyan döntés Pályázó kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy a cselekvőképességet korlátozó olyan döntés Pályázó kijelenti, hogy nem áll cselekvőképességét kizáró, vagy a cselekvőképességet korlátozó olyan döntés 
hatálya alatt, amely döntés a jelen megállapodás érvényességhatálya alatt, amely döntés a jelen megállapodás érvényességhatálya alatt, amely döntés a jelen megállapodás érvényességhatálya alatt, amely döntés a jelen megállapodás érvényességét korlátozná, vagy kizáét korlátozná, vagy kizáét korlátozná, vagy kizáét korlátozná, vagy kizárrrrná. ná. ná. ná.     

    
10)10)10)10) Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iránJelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iránJelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iránJelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányyyyadóak.adóak.adóak.adóak.    

    
11)11)11)11) Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, annak elolvasása és Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, annak elolvasása és Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, annak elolvasása és Jelen megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, annak elolvasása és 

értelmezértelmezértelmezértelmezéééése után, jóváhagyse után, jóváhagyse után, jóváhagyse után, jóváhagyóóóólag.lag.lag.lag.    
    
    
    
BudapBudapBudapBudapest, 2011. ………….est, 2011. ………….est, 2011. ………….est, 2011. ………….    
    
    
    
    

Dr. Vadnai MariannaDr. Vadnai MariannaDr. Vadnai MariannaDr. Vadnai Marianna    
főigazgatófőigazgatófőigazgatófőigazgató    

Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula KóFővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula KóFővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula KóFővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórrrrházházházház    
SzolgáltatóSzolgáltatóSzolgáltatóSzolgáltató    

    
    
    
    

PályázóPályázóPályázóPályázó    
    
    
    
  Előttünk mint tanúk előtt:  Előttünk mint tanúk előtt:  Előttünk mint tanúk előtt:  Előttünk mint tanúk előtt:    
    
    
Tanú1Tanú1Tanú1Tanú1    
(név, lakcím, személyi igazo(név, lakcím, személyi igazo(név, lakcím, személyi igazo(név, lakcím, személyi igazollllványszám) ványszám) ványszám) ványszám)     
    
    
Tanú2Tanú2Tanú2Tanú2    
(név, lakcím, személyi igazo(név, lakcím, személyi igazo(név, lakcím, személyi igazo(név, lakcím, személyi igazollllványszám) ványszám) ványszám) ványszám)     
    
    
    

    

 


