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MEGBíZ^SI SZERZŐDES
Amely létíejött

e

gy r észr őI

V ÓZO VÁROS ÖruxOnuÁNYzara

(sz.h.: 3600 Ózd, yárosház tér 1,., adószám:
1,5726487-2-05, KSH statisztikai számjel:1,5726487-8411-327-05, törzskönyvi azonosító szám:
726489, bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózd1J7341"21,-1,5350088), képviseli Janiczak Dávid
p ol gármes ter, mint rne gbízó, a továbbiakban, mint Me gbizó, rnásr észr őI

Iv ÓZD KEK SIRÁLY ZENEI EGYESÜLET (székhely: 3600 Ózd,, Kőalja út 137.,
nyilvántartási szám:05-02-0003003, bankszámlaszám: Korona Takarékszövetkezet 5540011810008528, képviseli: Berki Lajos elnök), mint megbízott, a továbbiakban, mint Megbízott
kozott az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett:
Megbízó megbízza a Megbízottat a TOP-5.2.1.-15-BO1-2016-00010 azonosító szárrrú
,,Ózd Újtelep-Kis erdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérőhelyi szin(ú

1.)

komplex programok" megnevezésúprojekt keretében zenei és táncoktatási feladatok
ellátásáva1.

A Megbízott feladatai:

2.)

2018. április hónaptó| kezdődően a projekt zátásáig, (amely jelenleg 2020. szeptember
30,) max. 120 alkalommal a projekt keretében zenei és tánc oktatást tartása az ŰltelepKiserdőalja akcióterületen lakó gyerekek részére,amely keretében a cigány zenei és tánc

hagyományokat ápolják min. 15 íő bevonásával, akik közül legalább 12
akcióterületen (Óvoda űt,YáciMihály út, Kiserdőalja telep, Úitelep) lakik.

íő az

A foglalkozásokat hetente 1alkalommal 1,5 óra időtartamban kell tartani, amelyhez a
szükséges hangszereket Megbízó biztosílla (1 szintetízátor, 3 gitár és kiegészítő

eszkozok),
A foglalkozások közül max. 40 alkalom legyen a táncfoglalkozás, a többi zenei oktatás.
Minden íoglalkozáson jelenléti ív és fotódokumentáció készítéseszükséges.

A foglalkozások helyszíne az ABAKUSZSzakközépiskola és Alapfokú MúvészetiIskola
Ozd, Rombauer tér 'l,, szárn alatti helyisége, amelyre Megbízó a projekt megvalósítási

idejére bérleti szerződéssel rendelkezik.

Megbízott kötelezettséget vállal a fenti feladatoknak e szerzódésben meghatározott
idópontig való ellátására, valamint arra, hogy elvégzi azokat a nem részletezett, előre
nem láthatóan felmerüló eseti feladatokat is, melyek a tevékenység szakszerű, Megbízó
érdekkörébe esó ellátásához szükségesek.

3.) Szerződő felek jelen megbizási szerződést a szerződés aláírásának napjától a projekt
íizikai zárásáig, ami jelenleg2020.09.30. napja, de legfeljebb 30 hónap időtartamra kötik.

4.) Felek megállapodnak abban, hogy az 1,-2. pontban meghatározott feladatok
végrehajtásáért a Megbízott a teljesítésigazolását követő 5. napig

bruttó 3.800 Ft/óra, mindösszesen 684.000 Ftn20 alkalom, azazzbruttó
hatszázny olcvannégy ezer F tfl20 alkalom,
rne gbízási díjat íizet.

A szám7ázás havonta történik,

5.) A

teljesítés helyszíne az

1,,)

a

tárgyhónapi teljesítésekalapján,

pontban megjelölt projekt akcióterülete.

6.) A zenei f.oglalkozások megtartásához szükséges, jelen szerzódés 1. számű melléklete
szerinti hangszereket és kiegészítő kellékeket MegbízóbiztosiLla az alábbiak szerint:
Bizottság 57 /201,8.(IV.25.) számú határozata alapján az Ózd
Város Önkormányzata fulajdonában lévő eszközöket 2078. április 26. napjával, a TOP5.2.1-15-801-2016-00010 jelú projekt megvalósítási idótartamára, 2020, szeptember 30.
napjáig, használati dij megfizetése nélkül a Kék Sirály Zenei Egyesület használatába
adja. A használatba adásról Felek írásos megállapodást kötnek.

A Pénzigyi és Gazdasági

Megbízott a használat fennállása alatt köteles az eszközöket rendeltetésszerűen
hasznáLri, annak állagát megóvni és a jelen megállapodás rnegszíinésénekidópontjában
Megbizó részéreaz átvételkori állapot szerinti eredeti állapotban visszaadni a
használatba adási megáilapodásban meghatározottak figyelembevételével. Megbízott
felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes használat következménye.

7.)

Jelen szerződés felmondására a felek a Ptk. 6:278. § -ában foglaltakat rendelik alkalmazni
azzaI, hogy felek a felmondás jogát indokolási kötelezettség nélkül, 15 napos felmondási

idő figyelembe véteiével, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatják.

8.) Felekkapcsolattartói:
Megbizó

r

észérőI:

Kristonné Sipo s Á

gne s proj ektmene dz ser

Megbízott részérő\: Berki Lajos elrrök

9,)

Jelen szetződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk, szabályai az irányadók.

A jelen szerződés 4, egymáss aI szó szerint rnegegyező, eredeti példanyban készült, melyből 1
példány Megbízottat, 3 példány Megbízót illeti meg és amelyet a szerződő felek elolvastak,
és mint akaratukkal mindenben me ge gye zőt jóv áhagyóla g aláírtak,
Ózd,2018. áprt7is23.
Melléklet:
1.sz. melléklet eszközlista
2.sz. melléklet foglalko zások tematikája

3.sz. melléklet jelenléti ív minta
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HasznáIatba adott eszközök

listája

Megnevezés

Keverő
Hanefal
Hangfal
Gitárkombó
Akusztikus gitár (Rockbag
Sfudentline -vagy azzal
egyenértékú- gitártokkal)
Klasszikus gitár (Rockbag
Studentline - vagy azzal
egyenértékú- gitártokkal)
Elekt,-akus zt. Gitár (Rockbag
Sfudentline -vagy azzal
esvenértékú- sitártokkal)
Mikrofon
szintettzátor
Mikrofon állvány
kottatartó
Mikrofon kábel5m
Hangfal kábel1,0m
Keverő-hangfal kábel
Bill.-keverő kábel
Gitáí kábel

],.

Tipus
Behringer Xenyx1,202
FX

SAL PAX PRO/A
SAL PAX PRO
soundsation classic
25R

Yamaha F370

Cort AC-1,00-DX
Gervon L0-202 CEO

AVL

TEFE 106
Yamaha PSR E-453

Voice-kraft MS 1,09B
Voice-kraft V-RSM 600
Roxtone SMXX 200 L5
Roxtone SSSS 210 L10
Roxtone RACC 150 L6
Roxtone RAYC 150 L6
Rxotone SG]] 100 L5

sz. melléklet

Darabszám Beszerzési Beszerzési
ár ( nettó
ár (nettó
Ftldb)
összesen)
25.543
25.543
1
1

35.354

35,354

7

1,9.606

19.606

33.780

33.780

42.447

42.441,

27.480

27.480

37.00B

37,008

J

1,4.8B2

44.646

1

78.661,

78.667

J

4.646

13,938

J

4.646

13.938

J

1.496

4.488

1

3.622

3.622

1

1,.41,7

1,.417

1

1.417

1,.417

1

1,.260

1,260

1

1

1

1_
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Tematika
zene és tánc oktatás

2.sz. melléklet

Célia: általános iskolás korú gyermekekkel megszerettetni a zenét és a táncot, ezer:r keresztiil
fejleszteni a közösséghez tartozás érzését,illetve a kultura szeretetét. A tánc során nem csak
a mozdulatok szépségétfedezhetik fel a gyerekek, hanem betekintést nyerhetnek a tártc, és a
cigány hagyományok világába is. A végső cél a gyermekek valamilyen hangszeren történő
zenélése,közös zenélésélményeés negyedévente egy elóadás megtartása, illeWe a
tradicionális cigány táncok elsajátítása és bemutatása,
Tánc
egy-egy alkalom 90 percet ölel fel, ami magában foglalja a beállást, bemelegítést és magát az
oktatást
40 alkalom táncoktatás:
1-5 alkalom - bemelegítés, csapatépítésés jégtörő játékok, mozgáskoordináció fejlesztése
6-10 alkalom - a cigány kultura és a tánc, női és férfi mozdulatok, első lépések- első kisebb

bemutató
1],-20 alkalom - koreográíia betanulása - bemutató
21- 30 alkalom - koreográfia betanulása - bemutató
31-40 alkalom - koreogtáíia betanulása - bemutató
Zene
80 alkalom tananyag felosztás:
2 alkalom - csapatépítés,ismerkedés, előzetes tudás mérése
5 alkalom - ismerkedés a hangszerekkel
4 alkalom - cigány népismeret
5 alkalom - a hagyományos népzene, cigányzene
20 alkalom - szolíézs
40 alkalom - gyakorlás, különböző
zenei anyagok feldolgozása
4 alkalom - bemutató
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Jelenléti ív
zenei / táncoktatás (megfelelőt aláhűzni)

TOP-5.2.1.-1 5-BO1-20

1

6-000 1 0 azonosítószám

ű,,Ózd Újtetep-Xiserdőalj

a

városrész szociális rehabilitációját kísérőhelyi szintű komplex programok'o
Időpont:

Helyszín: Ozd, Rombauer tér 1.

Név, osztály

Lakcím

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásáv al valósul meg.

Aláírás

L
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szűcuENyl

A.projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társflnanszírozásával valósul meg.
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