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Üzemeltetési szerződés módosítása 

 

amely  

létrejött egyrészről a ZOOM Mozgókép-és Médiaműhely Alapítvány (2000 Szentendre, 

Alkotmány u.14), az alapítvány nyilvántartási száma AM-2357, képviseletében Szondy Andrea 

alapítványi elnök, a továbbiakban Üzemeltető, 

másrészről Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.), 

képviseletében dr. Dietz Ferenc polgármester, a továbbiakban Megbízó 

 

között 2006. június 30. napján 227-5/2006/VIII. számon létrejött üzemeltetési szerződés az 

alábbiak szerint módosul: 

 

1. Az eredeti szerződés 1. pontja az alábbiakra változik: 

 

„A jelen üzemeltetési szerződés tárgya a Szentendre Város Önkormányzatának 

tulajdonát képező, szentendrei 1795 hrsz-ú, természetben Szentendre, Duna korzó 18 

szám alatt található ingatlanban lévő 103., 104., 105., 106. és 107. számú helyiségei 

mozi teremként, valamint kulturális, oktatási és szakmai központként történő 

üzemeltetése a jelen szerződés 4. pontjában, valamint az 1. sz. mellékletben foglaltak 

szerint, továbbá az 1. emeleti vizesblokkok és az 1. sz. mellékletben rögzített 

folyosórészek nem kizárólagos használata. A 3043 m2 területű ingatlan jelenleg közpark 

és irodaház ingatlan-nyilvántartási megjelölésű. A 103. és 104. helyiségek 

birtokbaadása  a mellékletként csatolt átadás-átvételi jegyzőkönyv tanúsága szerint 

2007. augusztus 30-án megtörtént.”  

 

2. Az eredeti szerződés 9. pontja az alábbiakra változik: 

 

„Megbízottat Megbízó jelen szerződés időtartama alatt, 2007. szeptember 1. napjától 

havi bruttó 80.000 Ft támogatásban részesíti - tekintettel arra, hogy az ingatlant 2007. 

augusztus 30. napjával Megbízott már birtokba vette. Fenti összeget felek minden év 

január 31-ig tényleges üzemeltetési költségek figyelembe vételével felülvizsgálnak. A 

támogatás utalásának feltétele, hogy Üzemeltető negyedévente, minden negyedév 

utolsó napját követő egy hónapon belül a kihasználtság bemutatásával, kizárólag az art 

mozi működtetése kapcsán ténylegesen felmerült és beérkezett bevételekről tételes 

költség és bevételi elszámolást nyújtson be. A negyedéves elszámolás beérkezte 

feltétele a további hónapok támogatásának. Megbízó a támogatás összegét havonta, a 

támogatott hónapot követő 10. napig utalja. Két hónapot meghaladó fizetési késedelem 

esetén az Üzemeltető a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.” 

 

3. A szerződésmódosítás hatályba lépésének kezdete: 2007. szeptember 12. napja. 

 

4. Az eredeti szerződés többi pontját a szerződésmódosítás nem érinti, azok 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Szentendre, 2007. szeptember 17. 

 

 

Dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó  Szondy Andrea 

polgármester jegyző  alapítványi elnök 

 

 

 


