BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: B/904-2/2018.

Sorszám:

12.

ELŐTERJESZTÉS
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. március 29. napján tartandó ülésére

Tárgy: Területhasználati
rendezvény

engedély

iránti

kérelem

-

Az előterjesztést készítette: Kánya Erika igazgatási ügyintéző
Előadó:

Mészáros Miklós polgármester

Tárgyalta: PVÜB; HB
Tanácskozási joggal meghívott:
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

Parti

Pezsgés

Tisztelt Képviselő-testület!

A

Party

Pezsgés

Fesztivál

idén

negyedik

alkalommal

kerül

megrendezésre

városunkban. A Dél-balatoni Borút Egyesület és a Balatonboglári Hegyközségi
Tanács, mint rendezőség növekvő látogatottságra számít 2018-ban, célja hogy
kiemelt rendezvényként szerepeljen a város nyári programjaiban.
Mellékletek:
- levél és kérelem
- együttműködési megállapodás tervezet

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dél-balatoni
Borút Egyesület által kezdeményezett, 2018. évben megrendezésre kerülő Party
Pezsgés fesztiválra vonatkozó együttműködési megállapodás tervezetét, egyben
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Mészáros Miklós polgármester
Balatonboglár, 2018. március 12.

Mészáros Miklós
polgármester

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
TERVEZET
amely létrejött egyrészről,
Dél-Balaton Borút Egyesület
8630 Balatonboglár, Erzsébet u.11.
adószám: 18770571-1-14
képviseletében: Gádor Dénes, elnök, mint rendezvényszervező
másrészről,
Balatonboglár Város Önkormányzat
8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11.
adószám: 15731357-2-14
a terület tulajdonosa, képviseletében: Mészáros Miklós, polgármester
között az alulírott napon és helyen, az alábbiak szerint Balatonboglár Város Önkormányzat
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k /2018. (III.29.) KT számú határozata alapján:
1. Jelen szerződés tárgya az önkormányzat tulajdonában lévő 1616/1 hrsz-ú közpark, valamint
részben a 1615/3 hrsz-ú közpark és a 1618 hrsz-ú (Parti sétány), közterületek meghatározott
időtartamra: 2018. július 4-től, 2018. július 8. (2018. július 4. és 2018. július 8. napja a rendezvény
előkészületének és zárásának napjai) napjáig szóló használatba adása a „Party Pezsgés 2018”
fesztivál céljára, az alábbi feltételekkel:
1.1 A fesztivál lebonyolítására kijelölt területek - a közterületek rendeltetésüktől eltérő célra történő
használatáról szóló 2/2016. (II. 16.) KT számú rendelet alapján (3. sz. melléklet 20. pont) használata díjmentes.
1.2 Az 1. és 1.1 pontokban írtakon kívül minden más területhasználat az önkormányzat vonatkozó
2/2016. (II. 16.) KT számú rendelete alapján történhet az alábbiak szerint.
- A területhasználat díját területhasználójának az önkormányzatnak kell megfizetnie, az
önkormányzattal kötött megállapodás alapján, a szóló 2/2016. (II. 16.) KT számú rendelet
szerint.
2. A rendezvényszervező a rendezvényt követően az 1. pontban megjelölt területen keletkező
hulladékot saját költségén összegyűjteti, elszállíttatja és ártalmatlaníttatja.
3. Egyéb kikötések:
3.1. A rendezvényszervező vállalja az általa szervezett programok közterheit, ide értve a
jogdíjfizetési kötelezettségét.
3.2. A rendezvényszervező saját költségén vállalja továbbá a tevékenységéhez szükséges
szakhatósági engedélyek költségét, valamint a meglévő közüzemi kapacitásokon felüli esetleges
többletigényének (víz, villany) költségeit is. Az önkormányzat mérőhelyeiről vételezett, mért
közüzemi fogyasztást külön megtéríti a Bérbeadónak.
3.3 A rendezvényszervező teljes körű felelősséget vállal a tevékenysége és szolgáltatásai gyakorlása
idején az azokkal összefüggő munka, baleset-, tűzvédelmi szempontból - esetlegesen bekövetkező, neki felróható károkozásért.
3.4 A rendezvényszervezőnek együttműködési kötelezettsége van a strand üzemeltetőjével.

3.5 A rendezvényszervező köteles az általa használt önkormányzati tulajdonú terület
karbantartásáról gondoskodni, a keletkezett hulladékot a saját költségén elszállíttatni (a hulladék
elszállítással kapcsolatban kötött szerződés jelen megállapodás mellékletét képezi), a használat
megszűnte után a területet eredeti állapotba visszahelyezni.
3.6 A rendezvényszervező tudomásul veszi, hogy a Platán strand és Platán tér területeken az
együttműködési megállapodás ideje alatt, a gépjárművekkel történő behajtás szigorúan csak a fel,ill. a levonulási időtartamáig lehetséges, ezen időszakon kívül a gépjárművekkel köteles az erre a
célra kijelölt parkolóhelyekre állni.
4. A szerződő felek a jelen megállapodást - elolvasás és azonos értelmezés után - mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. Esetleges jogi vitáikat békés úton, megegyezéssel
kívánják intézni. ennek elmaradása esetén - perértéktől függően - a Fonyódi Járásbíróság vagy a
Kaposvári Törvényszék illetékességét ismerik el.
5. A Felek kölcsönösen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a rendezvény 2018-ban sikeres
legyen.

Kelt.: Balatonboglár, 2018. június
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Mészáros Miklós
polgármester
Balatonboglár Város Önkormányzat
képviseletében
PH
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Gádor Dénes
elnök
Dél-Balaton Borút Egyesület
képviseletében
PH

1. számú melléklet
Hulladékszállítási szerződés:

