
Egyszerű többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12.
sz. napirendi pontja

Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről
kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Művelődési és Kisebbségi, a Jogi és
Ügyrendi, a Gazdasági és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi Bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

Mészöly Miklós özvegye, Polcz Alaine 2003-ban Szekszárd városnak ajánlotta fel
az író dolgozó és lakószobájának teljes berendezését.
Szekszárd Megyei Jogú Város és a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése
együttesen vállalta a Mészöly Miklós hagyaték elhelyezését és bemutatását.
Szekszárd önkormányzata megvásárolta és felújította a Babits Emlékház melletti
épületet, majd ingyenes használatra átadta a Wosinsky Mór Megyei Múzeumnak,
hogy a Mészöly Miklós Emlékházat - a múzeumi szervezet részeként -
működtesse.
A város felkérése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat 70/2004. (IX.27.) kgy.
határozatával bővítette a múzeum tevékenységi körét és együttműködési
megállapodás alapján vállalta, hogy gondoskodik a hagyaték feldolgozásával,
bemutatásával, a használatba adandó ingatlan működtetésével kapcsolatos
feladatok ellátásáról. Az ezzel kapcsolatos költségeket a megyei önkormányzat
biztosította.
A 2004. október 1-jén aláírt megállapodás határozott időre, 2007. december 31-ig
szólt, így aktuálissá vált a hagyaték további kezeléséről szóló új megállapodás
megkötése. A lejárt szerződés 12. pontja a megállapodás meghosszabbításával
kapcsolatban azt tartalmazza, „hogy 2007. december 31. napját követően
szerződő felek a 10. pontban meghatározott valamennyi kiadás fedezetét egyenlő
arányban biztosítják.”
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum kimutatása alapján az Irodalom Háza 2008-ra
várható működtetési költsége 3.206.796 Ft. Ennek 50%-át kell a megyei
önkormányzatnak az év során biztosítani.

Kérem a Közgyűlést, hogy a Mészöly-hagyaték jelentőségére való tekintettel
támogassa az együttműködési megállapodás megkötését.

Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …../2008. (II.15.)
közgyűlési határozata Szekszárd Megyei Jogú
Várossal a Mészöly-hagyaték kezeléséről
kötendő együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról
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1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
Szekszárd Megyei Jogú Várossal kötendő
együttműködési megállapodást a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza
elnökét annak aláírására.

2. A Közgyűlés a Mészöly Miklós Emlékház
üzemeltetési költségének rá eső részét a
Wosinsky Mór Megyei Múzeum költségvetésében
biztosítja.

Felelős: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő:  azonnal

Szekszárd, 2008. január 29.

       dr. Puskás Imre
    a Közgyűlés elnöke



Melléklet

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Mészöly Miklós író hagyatékának kezeléséről

mely létrejött egyrészről a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13.) képviseli: dr. Puskás Imre elnök (a továbbiakban: Megyei
Önkormányzat),

másrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester (továbbiakban: Városi
Önkormányzat) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Mészöly Miklós író özvegye, Polcz Alaine és a Városi Önkormányzat között
létrejött ajándékozási szerződés értelmében a Városi Önkormányzat tulajdonát
képezik a hivatkozott ajándékozási szerződés 1/A. és 1/B. mellékleteiben felsorolt
hagyatéki tárgyak.

2. A Városi Önkormányzat a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott hagyatéki
tárgyak elhelyezése érdekében megvásárolta a Szekszárd, Babits utca 15. szám
alatti ingatlant. (továbbiakban: Ingatlan)
A szerződő felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat az Ingatlant saját
költségén felújította és a felújított ingatlant ingyenes használatra a Megyei
Önkormányzat Wosinsky Mór Megyei Múzeumának (továbbiakban: Múzeum)
átadja.

3. A Megyei Önkormányzat, illetve a Múzeum az ingatlant kizárólag a 2. pontban
meghatározott célra hasznosíthatja.

4. Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt hagyatéki tárgyakat a Városi
Önkormányzat – a Múzeummal kötendő letéti szerződésben foglalt feltételekkel
és időtartamra – őrzés és kezelés céljából átadja a Múzeumnak.

5. A Megyei Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodás és a Városi
Önkormányzat, valamint a Múzeum között létrejött letéti szerződés alapján a
Múzeum feladatának bővítésével gondoskodik a Mészöly-hagyaték
feldolgozásával és bemutatásával, valamint a használatba adott ingatlan
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Múzeum ezen feladatot a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 49. §-ának (1) bekezdése alapján látja el.

6. Múzeum vállalja, hogy az Ingatlant rendeltetésének és jelen szerződésben
foglaltaknak megfelelően használja. Múzeum köteles az Ingatlan állagát
megőrizni, karbantartani és felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetés- vagy
szerződésellenes használat következménye. Múzeum köteles bármely, az
ingatlannal kapcsolatban felmerülő váratlan eseményről a Városi Önkormányzatot
haladéktalanul tájékoztatni.
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7. A Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat az Ingatlanon átalakítást és – a
rendszeres használattal együtt járó karbantartási, felújítási munkák kivételével –
értéknövelő beruházást a Városi Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül nem végezhet. Az elvégeztetett munkálatok minden költsége a Múzeumot,
illetőleg a Megyei Önkormányzatot terheli.

8. Szerződő felek a Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat kezdeményezésére a
7. pontban meghatározott értéknövelő beruházások – így különösen azok tárgya,
ütemezése és költségei – tekintetében legkésőbb a beruházás megkezdését
megelőző 30 napig egyeztetést folytatnak le Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Műszaki Irodáján ( a továbbiakban : Műszaki Iroda)
keresztül, amelyről jegyzőkönyv készül. Ezen beruházások költségeként csak a
Múzeum, illetve a Megyei Önkormányzat által okmányszerűen igazolt, a Műszaki
Iroda által ellenőrzött és a Városi Önkormányzat által elismert kiadások vehetők
figyelembe, amelyek tekintetében Szerződő Felek jelen szerződés
megszűnésekor egymással szemben külön megállapodás keretében
elszámolnak.

9. A 6. pontban foglaltaknak megfelelően a rendszeres használattal együttjáró
felújítási és karbantartási munkák a Múzeumot terhelik. Ezen munkálatok
tekintetében Szerződő Felek a megállapodás megszűnését követően semmiféle
követeléssel nem élnek egymással szemben.

10. Városi Önkormányzat szavatol azért, hogy Ingatlan alkalmas a rendeltetés- és
szerződésszerű használatra, úgyszintén azért is, hogy az Ingatlan tekintetében
harmadik személynek semminemű olyan joga nem áll fenn, mely Múzeumot a
használatban korlátozza vagy megakadályozza.

11. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlant semminemű közüzemi díj, közteher
tartozás és egyéb díjhátralék nem terheli.

12. Múzeum jelen szerződés tárgya feletti használat jogát kizárólag a Városi
Önkormányzat írásbeli hozzájárulásával adhatja tovább.

13. Jelen szerződés 1. pontjában megjelölt hagyatéki tárgyakkal és az Ingatlannal
kapcsolatban – a letéti szerződésben és jelen együttműködési megállapodásban
rögzített feladatok ellátása során – felmerült kiadások fedezetét a Szerződő Felek
egyenlő arányban biztosítják.

14. Jelen szerződés 2008. január 1. napjától 2010. december 31. napjáig szóló,
határozott időre jött létre.

15. Felek a 14. pontban megállapított határozott idő letelte előtt legalább 60 nappal
egyeztető tárgyalást kezdeményeznek és folytatnak le jelen megállapodás
meghosszabbítása tárgyában.

16. Bármely fél jogosult a megállapodást a másik fél előzetes írásbeli értesítésével
azonnali hatállyal felmondani, ha a másik fél jelen megállapodásból származó
bármely kötelezettségét megszegi.



3

17. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább
8 nappal felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat
egyeztetni, amelyről jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a
szerződés a 16., illetőleg 17. pontban meghatározott módon felmondható, illetve
a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.

18. Felek jelen megállapodás értelmezésével, illetve teljesítésével kapcsolatos
jogvitáikat a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességi körébe utalják.

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

Szerződő Felek jelen szerződést – annak elolvasása és együttes értelmezése után –
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Szekszárd, 2008…………

       .……………………………………                     ………………….…..…………
Szekszárd Megyei Jogú Tolna Megyei Önkormányzat

           Város Önkormányzata           dr. Puskás Imre
                 Horváth István        elnök

        polgármester
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