A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!

Az előterjesztés száma: 11/2021.
Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2021. szeptember 2. napján,
14.30 órakor megtartandó ülésére

a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal kötendő kölcsönzési
szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Heberling Tibor polgármester
Készítette:

Takácsné Gehring Mária jegyző

Törvényességi ellenőrzést végezte:
Tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!
Decs Nagyközség Önkormányzata 2017. szeptember 1-jétől öt éves időtartamra kölcsönzési
szerződést kötött a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal a Sárközi Tájház épületében
elhelyezett és a múzeum tulajdonában álló gyűjtemény kiállításon történő bemutatására. A
szerződés szeptember 1-jén jár le.
A múzeum megküldte az új szerződés tervezetét, amelyben az időtartam 10 évre szólna.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.
évi CXL. törvény 38/A. §-a értelmében
„(1) A muzeális intézmény vagy fenntartója a kulturális javakat határozott időre szóló, írásbeli
szerződés alapján adhatja vagy veheti kölcsön (a továbbiakban: kölcsönzés).
(2) A kulturális javak kölcsönzéséről szóló szerződésnek (a továbbiakban: kölcsönzési
szerződés) tartalmaznia kell
a) a kölcsönvevő által a kölcsönzött kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi
követelményeket, beleértve a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit,
b) a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén a követendő eljárást,
c) a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen
szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet is.
(3) A kölcsönzési szerződéshez mellékelni kell a kölcsönzött kulturális javak leltári számmal
ellátott jegyzékét, a kölcsönbe adás időpontjában fennálló fizikai állapotot dokumentáló
szakleírással és képi ábrázolással együtt.”
A fentiekre a tervezet tartalmazza, így kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal kötendő kölcsönzési szerződés
jóváhagyására
Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a) a Wosinsky Mór Megyei Múzeummal a Sárközi Tájház kiállítótermeiben
elhelyezett és a múzeum tulajdonában álló kulturális javak bemutatására
vonatkozó 2021. szeptember 1-jétől 2031. augusztus 31-éig szóló kölcsönzési
szerződést – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja,
b) felhatalmazza a nagyközség polgármesterét a kölcsönzési szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Heberling Tibor polgármester
(a szerződés aláírásáért)
Határozatról értesül: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
Kiss Erika, Faluház
DKÖH pénzügyi osztály
irattár

KÖLCSÖNZÉSI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény 38/A. §-a, a 2017. évi LXVII. tv. 9. §-a alapján
és a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről kölcsönzési díjáról,
valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. r. alapján
mely létrejött egyrészről a
Név: Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Székhely: 7100 Szekszárd Szent István tér 26.
Adószám: 15416449-2-17
Államháztartási azonosító: 750222
Bankszámlaszám: 11746005-15416449
Levelezési cím: 7100 Szekszárd Szent István tér 26.
Tel: 74-316-222
Fax: 74-316-222
Képviseletében eljár: Ódor János Gábor igazgató
a továbbiakban: Kölcsönadó,
másrészről a
Név: Decs Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 7144 Decs, Kossuth u. 34-36.
Számlázási cím: 7144 Decs, Fő u. 23.
Adószám:15733328-2-17
Államháztartási azonosító: 742904
Bankszámlaszám: 11746005-15414117
Levelezési cím: 7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
Tel: 06 (30) 951-1195
Fax: Képviseletében eljár: Heberling Tibor polgármester
a továbbiakban: Kölcsönvevő
(a továbbiakban együtt: Felek)
között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: Kölcsönzési
Szerződés):
1.

A Kölcsönzési Szerződés célja:

Kiállításon történő bemutatás. A Kölcsönvevő tulajdonában álló Sárközi Tájház (7144 Decs,
Kossuth u. 34-36.) kiállítótermeiben a Kölcsönadó tulajdonában lévő jelen szerződés
mellékletei szerinti kulturális javak (műtárgyak) bemutatása.
2.

Kölcsönzés időtartama

A Kölcsönzési Szerződést a Felek 2021.09.01-jétől – 2031.09.01-08.31-éig tartó határozott
időre kötik, mely időtartamba a műtárgy(ak) Kölcsönadótól Kölcsönvevőhöz történő
szállításának, illetve a Kölcsönadóhoz való visszaszállításának időtartama is beleértendő.

3.

A Kölcsönzési Szerződés alapján kölcsönzött kulturális javak:

A kölcsönzött kulturális javak listája a jelen szerződés 1. sz. melléklete
A kölcsönzött kulturális javak állapotfelmérés alapján készített szakleírását és képi ábrázolását
az 1-es és a 2-es számú melléklet tartalmazza.
4.

Biztosítás

Teljes biztosítási érték: 670.000 Ft
A Kölcsönzési Szerződés szerinti felelősségvállalás módja: lásd Kölcsönzési Szerződés 9. 1.
pont.
5.
5.1.

6.

Költségek, kölcsönzési díj
A Kölcsönvevő viseli a kölcsönzéssel összefüggő valamennyi költséget:
- a kulturális javak állományvédelmét szolgáló költséget,
- a kulturális javak vagyonbiztonságát szolgáló költséget, valamint
- az adminisztrációs költséget, ideértve a postai, nyomtatási és fénymásolási költséget is.
A Kölcsönadó nevének feltüntetése

A kölcsönadó nevét és a kölcsönzött anyag jelzetét a felirati cédulán és a kiállítást kísérő
anyagban az alábbi formában kell feltüntetni: Wosisnsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd
7.

Kapcsolattartásra kijelölt személy(ek)

Kölcsönadó részéről
Név: Fuksz Márta

Kölcsönvevő részéről
Név: Kiss Erika

Telefonszám: 20/3882275
Fax:
E-mail: mfuksz@gmail.com

Telefonszám: 06 (30) 951-1195
Fax:
E-mail: faluhazdecs@gmail.com

8.

Általános kölcsönzési feltételek

8.1. A Kölcsönzési Szerződésben foglalt kölcsönös kötelezettségvállalások figyelembevételével a Kölcsönadó a Kölcsönvevő használatába adja, a Kölcsönvevő pedig elfogadja a
Kölcsönzési Szerződésben meghatározott feltételekkel a 3. pontban foglalt kulturális javakat az
1. pontban rögzített célra.
8.2. A kölcsönzött kulturális javakat kizárólag a Kölcsönzési Szerződésben megjelölt célra
és időtartam alatt lehet használni. A kölcsönzött kulturális javakat legkésőbb a kölcsönzési
határidő lejártáig vissza kell juttatni a Kölcsönadóhoz.
8.3. A Kölcsönzési Szerződés határozott időre szól, és annak lejártával automatikusan
megszűnik. Amennyiben a Kölcsönvevő a szerződés meghosszabbítását igényli, erre vonatkozó

kérését legalább 30 nappal a szerződés lejárta előtt írásban kell közölnie a Kölcsönadóval. A
Kölcsönadó a Kölcsönzési Szerződés lejártáig nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e a szerződés
kért meghosszabbításához.
8.4. Amennyiben a Kölcsönvevő jelen Kölcsönzési Szerződés valamely rendelkezését
megszegi, a Kölcsönadó a Kölcsönzési Szerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja.
8.5. A Kölcsönvevő nem jogosult a kölcsönzött kulturális javakat harmadik fél részére
további kölcsönbe adni. A Kölcsönvevő a kölcsönzött kulturális javakat más birtokába vagy
őrizetébe a Kölcsönadó írásbeli engedélyével, a kulturális javakban bekövetkező károsodás,
sérülés esetén szükségessé váló restaurálás, műtárgyvédelmi kezelés céljából adhatja.
8.6. A Kölcsönadó előzetes, írásbeli engedélye nélkül a Kölcsönvevő a kölcsönzött
kulturális javakat a 8.5 pontban foglaltaktól eltérő esetben sem restaurálhatja és semmilyen
módon nem változtathatja meg, továbbá nem készíthet azokról másolatot.
8.7. A Kölcsönvevő köteles a kölcsönzött kulturális javak őrzése és mozgatása során a lehető
legnagyobb szakmai gondossággal eljárni, és a kölcsönzött kulturális javakat szakszerű
gondossággal kezelni.
8.8. A Kölcsönzési Szerződésben megjelölt kölcsönzött kulturális javaknak abban az
állapotban kell maradniuk, amelyben a Kölcsönvevő átvette őket.
9.

Biztosítás és felelősségvállalás

A Kölcsönvevő vállalja a kölcsönzött kulturális javakban esetlegesen bekövetkezett
valamennyi kár megtérítését a kölcsön teljes időtartamára vonatkozóan, a Kölcsönzési
Szerződés 4. pontjában megjelöltek szerint, az alábbi lehetőségek alapján:
a) a Kölcsönvevő kereskedelmi biztosítást vásárol, vagy
b) a Kölcsönvevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nyújtott kiállítási
garancia útján, illetve egyéb, a Kölcsönvevő fenntartója által nyújtott garancia útján biztosítja
a kölcsönzött kulturális javakat.
c) a Kölcsönvevő nem vásárol kereskedelmi biztosítást és nem igényel kiállítási garanciát, s
teljes kártérítési felelősséggel tartozik a kölcsönzött kulturális javakban esetlegesen
bekövetkezett valamennyi kárért a jelen szerződésben megjelölt biztosítási összegig.
9.1. A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót haladéktalanul értesíteni a kölcsönzött kulturális
javakat érintő kár, elveszés vagy lopás esetén, továbbá a Kölcsönvevő köteles az értesítést
követően 24 órán belül a bekövetkezett kárról készült fényképet is megküldeni. Vészhelyzet
esetén a Kölcsönvevő köteles minden gondos és szükséges intézkedést megtenni a kölcsönzött
kulturális javakat érintő kár megelőzése, elhárítása, vagy enyhítése érdekében.
9.2.
A Kölcsönvevő köteles a Kölcsönadót haladéktalanul értesíteni a kölcsönzött kulturális
javakat érintő kár, elvesztés vagy lopás esetén, továbbá a Kölcsönvevő köteles az értesítést
követően 24 órán belül a bekövetkezett kárról készült fényképet is megküldeni. Vészhelyzet
esetén a Kölcsönvevő köteles minden gondos és szükséges intézkedést megtenni a kölcsönzött
kulturális javakat érintő kár megelőzése, elhárítása vagy enyhítése érdekében.

9.3. Ha a kölcsönvevő jelentősebb mértékű, az időmúlásnak betudható változást, avulást
észlel, azt azonnal jelzi a Kölcsönadónak a szükséges intézkedések megtétele érdekében. A
Kölcsönvevő a Kölcsönadónak a kölcsönzött kulturális javakhoz szabad hozzáférést biztosít és
a szükséges intézkedéseket segíti.
10.

Csomagolás, mozgatás, szállítmányozás

10.1 A kölcsönzött kulturális javak be- és kicsomagolásának, Kölcsönadótól történő
elszállításának és Kölcsönadóhoz történő visszaszállításának költségeit a Kölcsönvevő viseli.
A szerződő felek az általuk egyeztetett módon történő szállítás során kötelesek olyan
gondossággal eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
10.2 Fuvarozás és szállítmányozás: A szállítmányozó cég megbízásához a Kölcsönadó
előzetes hozzájárulása szükséges. A Kölcsönzési Szerződés 3. pontjában felsorolt kulturális
javak szállításának a Kölcsönadó által elvárt módja: minden esetben zárt gépjármű.
11.

Környezet

11.1. Kölcsönvevő vállalja, hogy a kölcsönzött kulturális javak állagvédelmét és biztonságos
őrzését szolgáló, a Kölcsönzési Szerződésben foglalt feltételeket a kölcsönzés helyszínén
folyamatosan biztosítja.
11.2. A kiállítóterekben napi 24 órán keresztül stabil klímát kell fenntartani az alábbi
feltételekkel:
•
Hőmérséklet:
24-25 °C
•
Relatív páratartalom: 45-55 %, melynek változása egy órán belül 5 %-nál nagyobb nem
lehet.
•
Fényerősség:
megközelítőleg 200 lux /
•
A papír alapú műveket csak mesterséges fénnyel lehet megvilágítani, és a fényerősség
nem haladhatja meg a 100 lux-ot
11.3. További feltételek:
A kölcsönzött kulturális javakat tilos hőforrás, párásító, vagy párátlanító berendezés vagy
felszerelés közvetlen környezetében elhelyezni és állandóan óvni kell a közvetlen
napsugárzástól, mesterséges fénytől és hűtő-fűtő hőforrásoktól.
12.

Biztonság és őrzés

12.1. A Kölcsönvevő köteles a kölcsönzött kulturális javakat az általánosan elfogadott
biztonsági követelményeknek megfelelően őrizni.
12.2. A Kölcsönvevő köteles biztosítani, hogy a kiállítás helyszíne megfelel a tűzvédelmi
előírásoknak.

12.3. A kölcsönzött kulturális javak elhelyezését szolgáló helyiségben szigorúan tilos a
dohányzás, étkezés és italfogyasztás.
13.

A Kölcsönzési Szerződés megszűnése

A Kölcsönzési Szerződés az alábbi esetekben megszűnik
13.1. a 2. pontban írt idő elteltével, kivéve ha a Felek írásos megállapodással a Kölcsönzési
Szerződést meghosszabbítják.
13.2. a Kölcsönvevő megszűnése, vagy a Kölcsönvevő természetes személy halála esetén; a
Kölcsönvevő jogutódja a kölcsönzött kulturális javakat köteles saját költségén és a Kölcsönzési
Szerződés vonatkozó pontjában rögzített módon illetve feltételek szerint haladéktalanul
visszaszállítani, s a Kölcsönadó köteles azokat a 8.2. pontban foglalt helyszínen átvenni.
13.3. ha a Kölcsönadó az alábbiakban foglalt feltételek bekövetkezése esetén a Kölcsönzési
Szerződést felmondja:
a) a Kölcsönvevő a kulturális javakat nem az 1. pontban meghatározott célra használja fel,
vagy a kulturális javak meghatározott célra való felhasználása lehetetlenné vált;
b) a Kölcsönvevő a jelen szerződésből következő kötelezettségeket súlyosan megszegi és
ezzel a kulturális javakat veszélyezteti;
c) a Kölcsönvevő a kulturális javakat nem az e szerződésben előírt módon szállítja, tárolja,
állítja ki, őrzi, kezeli;
d) a kulturális javakat érintő szerződésellenes vagy nem rendeltetésszerű felhasználás
esetén, beleértve azoknak harmadik fél részére történő engedély nélküli továbbadását.
14.

Átláthatóság

Kölcsönvevő a Kölcsönzési Szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül.
15.

Írásbeliség

A Kölcsönzési Szerződést módosítani vagy kiegészíteni kizárólag írásban lehet, a módosítás
vagy a kiegészítés ezen forma hiányában érvénytelen.
16.

Értesítések

A Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönzési Szerződéssel kapcsolatos bármilyen
értesítés és jognyilatkozat érvényességi feltétele az írásbeli alak. Írásbelinek kell tekinteni az
ajánlott, tértivevényes postai küldeményt, a telefax vagy e-mail üzenetet vagy a személyesen
átvett írásbeli anyagot. Az értesítés megküldése a kézbesítés igazolt napján válik közöltté.
17.

Vegyes rendelkezések

17.1.Hazai nem muzeális intézmény részére, vagy külföldre történő kölcsönzés

Amennyiben muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális
intézmény számára, vagy külföldre történő kölcsönzésének esete áll fenn, úgy a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 38/A § (5) bekezdésében rögzített miniszteri hozzájárulás a kölcsönzési szerződés
hatályosságának feltétele.
17.2.Alkalmazandó jog
A jelen Kölcsönzési Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a 2017. évi LXVII. tv.
9. §-a és a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről kölcsönzési díjáról,
valamint a kijelölési eljárásról szóló 377/2017. (XII. 11.) Korm. r. rendelkezéseit kell
alkalmazni.
17.3.Nyelv
Amennyiben a Felek a Kölcsönzési Szerződést magyar és más idegen nyelven is aláírták, az
értelmezésből eredő viták esetén a magyar nyelvű szöveg irányadó. A Felek rögzítik, hogy
viszonyukban a Kölcsönzési Szerződést illetően a magyar jog alkalmazandó. A Felek esetleges
jogviták esetére magyar bíróság joghatóságát kötik ki.
17.4.Mellékletek
A 1-3. számú mellékletek jelen Kölcsönzési Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a
következők szerint
1. Kölcsönzött tárgyak listája
2. A kölcsönvett tárgyak fotói
3. Elhelyezési dokumentáció
A Felek a Kölcsönzési Szerződést magyar nyelven, 2 eredeti példányban, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
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……………………………………
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