
TULAJDONÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:
Név: Szentendre Város Onkormányzata
Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
PIR törzsszám: 395368
KSH azonosító: 1315440
Adószám: 15395364-2-13
Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám: 12001008-00122568-00100003
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester
— továbbiakban: Átadó

másrészről
Név: Magyarországi Evangélikus Egyház
Székhely: Budapest, 1085, Üllői út 24.
KSH azonosító: 19719483 9491 551 01
Adószám: 19719483-2-42
Bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11707024-20347257
Képviseli: Kákay István Dezső országos irodaigazgató
— továbbiakban Átvevő
között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint:

1.) Felek jelen szerződésmódosítás előzményeként megállapítják, hogy 2011. május 17. napján
Atadó a Szentendre Város Ovodai Intézményei Hétszínvirág Tagóvodájának a Pannónia utca 40. sz.
alatti épületben (az ingatlan-nyilvántartásba Szentendre 52 hrsz. alatti felvett, kivett óvoda és udvar
megjelölésű, 1448 m alapterületű ingatlanban) működő 3 óvodai csoportjának fenntartói jogát
önálló óvoda (a továbbiakban: Óvoda) alapítása céljából a 2011/2012. tanévtől átadta az Átvevő
részére. Felek ezzel egyidejűleg közoktatási megállapodást is kötöttek.

Átvevő az Így átadott intézményt Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda elnevezéssel jogutódlással
alapította meg és vette fenntartásába.

2.) Felek rögzítik, hogy - egyezően a megállapodás 9) pontjában írtakkal - Átvevő köteles az 1)
pontban meghatározott Ingatlan felújítására azzal, hogy Átadó kötelezettséget vállalt arra, hogy a
felújítási munkálatok elvégzésének támogatása céljából a 2012. évben legalább 10.244.166 Ft (azaz
Tízmillió-kettőszáznegyvennégyezer-egyszázhatvanhat forint) vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt, míg az Átvevő legalább 6.330.834 Ft (azaz Hatmillió-háromszázharmincezer
nyolcszázharmincnégy forint) összeget köteles a felújítási költségvetési terv szerint felújításra
fordítani, a 2013. évben Átadó legalább 8.331.250 Ft (azaz Nyolcmillió-háromszázharmincegyezer
kettőszázötven forint) vissza nem térítendő pénzbeli támogatást nyújt, míg az Atvevő legalább
8.331.250 Ft (azaz Nyolcmillió-háromszázharmincegyezer- kettőszázötven forint) összeget köteles
a felújítási költségvetési terv szerint felújításra fordítani, a 2014. évben Atadó pedig legalább
5.122.083 Ft (azaz Ötmillió-egyszázhuszonkettőezer-nyolcvanhárom forint) vissza nem térítendő
pénzbeli támogatást nyújt, míg az Átvevő legalább 9.035.417 Ft (azaz Kilencmillió-harmincötezer
négyszáztizenhét forint) összeget köteles a felújítási költségvetési terv szerint felújításra fordítani.

3) Felek a lefolytatott tárgyalások eredményeképpen megállapítják, a kölcsönösen ismert tényt
tudomásul veszik, hogy a megállapodás elválaszthatatlan mellékletében rögzített elvégzendő



felújítási munkák 2012. évre eső szakaszának ütemezése időben a következő, 2013. évre
halasztódott.

Ezért felek megállapodnak, hogy Átvevo köteles a melléklet I-II. ütemében írt valamennyi munka
elvégzésére a 2013. évben azzal, hogy az Atadó támogatás fizetési kötelezettségének 10.244.166 Ft
(azaz Tízmillió-kettőszáznegyvennégyezer-egyszázhatvanhat forint) és 8.331.250 Ft (azaz
Nyolcmillió-háromszázharmincegyezer- kettőszázötven forint), mindösszesen 18.575.416 Ft (azaz
Tizennyolcmilló-ötszázhetvenötezer-négyszáztizenhat forint) összegben legkésőbb 2013. április 15.
napjáig tesz eleget.

Átvevő egyezően a tulajdonátadási megállapodás 10) pontjában írtakkal, megerősíti, hogy az Átadó
által 2013. évben folyósított támogatás teljes összegével a folyósítás évének december 31. napjáig
elszámol.

4) A tulajdonátadási megállapodásnak e szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései
változatlan tartalommal továbbra is érvényesek.

5) Szerződő felek képviselői e megállapodás aláírásával egyidejűleg úgy nyilatkoznak, hogy a
megállapodás módosítás aláírására a szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek.

6.) Felek jelen okirat aláírásával egyidejűleg meghatalmazzák dr. Kőváriné dr. Benkő Ingrid
ügyvédet (Dr. Benkő Ingrid Ügyvédi Iroda, 1085 Budapest, Üllői út 24., lajstromszám: BUK
15785) ajelen okirat megszerkesztésére és ellenjegyzésére. A jogi képviselő eljárásával kapcsolatos
díjakat és költségeket Átvevő viseli.

Budapest, 2012. június 11. .

ors

Magyarország Szentendre Város Önkormányzata
AtadóÁtvevő

dr. Dietz Ferenc
polgármester

Egyház

dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző

Ellenjegyzem Budapesten, 2012. június ... napján:


