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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS 

 

 

mely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 1–3., Adószám: 15395364-

2-13; Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13; Bankszámlaszám: 12001008-00122568-

00100003) képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester – továbbiakban: Önkormányzat); 

 

másrészről 

„AGY” Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejlesztő és Gondozó Műhelyek Alapítvány (2000 

Szentendre, Jókai u. 1–3., képviseli: Pap Lajos kuratóriumi elnök – továbbiakban: Alapítvány) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

 

1. felek megállapodnak, hogy az általuk 2006. július 25-én aláírt 329-3/2005/VIII. hivatkozási 

számú együttműködési megállapodás 7. h) pontját az alábbiakra módosítják: 

 

h) az Alapítvány az a)-f) pontokat 2007. június 30-ig igazolja.  

 

Felek a jelen szerződést tekintettel Szentendre Város Önkormányzatának 8/2007. (I. 16.) Kt. sz. 

jóváhagyó határozatára - helybenhagyólag aláírják.  

 

Jelen megállapodást, amely 6 (hat) szó szerint megegyező eredeti példányban, összesen 2 (két) 

oldalon készült, annak közös átolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2007. január 16. 

 

Az Önkormányzat részéről: Az Alapítvány részéről: 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár Ildikó Pap Lajos 
polgármester jegyző kuratóriumi elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

(egységes szerkezetben a …/2007/VIII. hivatkozási számú módosítással) 

 

 

mely létrejött egyrészről 

Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 1–3., Adószám: 15395364-

2-13; Statisztikai számjel: 15395364-7511-321-13; Bankszámlaszám: 12001008-00122568-

00100003) képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester – továbbiakban: Önkormányzat); 

 

másrészről 

„AGY” Alkotó Gyermekeinkért Tehetségfejlesztő és Gondozó Műhelyek Alapítvány (2000 

Szentendre, Jókai u. 1–3., képviseli: Pap Lajos kuratóriumi elnök – továbbiakban: Alapítvány) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

 

1. A felek rögzítik, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezi a szentendrei belterületi 1052 

helyrajzi szám alatt felvett, természetben a Szentendre, Kossuth L. u. 5. sz. alatt fekvő, irodaház 

megnevezésű, műemlék jellegű védettség alatt álló ingatlan (továbbiakban: ingatlan). Az 

ingatlant 2005. július 01–től 2006. szeptember 30–ig tartó határozott időtartamra a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság bérli a Szentendrei Rendőrkapitányság székhelyének felújítása miatt, a 

Rendőrkapitányság átmeneti elhelyezése céljából. 

2. Az ingatlanon fekvő épület (továbbiakban: épület) felújításához a 7. pontnak megfelelően 

megadott tulajdonosi hozzájárulás megadásának napját követő 15. naptól, de leghamarabb 2006. 

október 01–től számított 20 (húsz) éves határozott időtartamra az Önkormányzat az ingatlant az 

Alapítvány ingyenes használatába adja a 4. pontban megjelölt feladatok ellátása céljából. A 20 

éves határozott idő elteltét követően a jelen megállapodás a felek külön, írásos megállapodása 

alapján további maximum 20 (húsz) évvel meghosszabbítható. 

3. Az Önkormányzat rögzíti, hogy az épületben 1 darab szociális bérlakás található, erre a 

különálló lakásra a használati jog nem terjed ki. Amennyiben az Alapítvány a Bérlő írásbeli 

hozzájárulása alapján saját költségén gondoskodik a bérlő elhelyezéséről, az Önkormányzat 

ehhez támogatását adja. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a használati jog a bérlakásra is 

kiterjed. 

 

4. Az Alapítvány az e szerződés tárgyát képező ingatlan használata során az alábbi 

feladatokat valósítja meg (továbbiakban együtt: tevékenység): 

a) főtevékenységként: 

– alapfokú és középfokú művészeti oktatás; 

– a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel történő együttműködés keretein belül felsőfokú 

képzés, illetve felsőfokú művészeti szakképzés; 

– iskolarendszeren kívüli (tanfolyamszerű) képzési formák; 

– egyéb kihelyezett felnőttoktatási formák (pl. tanártovábbképzés); 

– a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékének tanár szakot is végző 

hallgatóinak gyakorlati képzése (óralátogatás, gyakorló tanítás, módszertani központ stb.); 

b) kiegészítő tevékenységként: 

– diákcentrum létrehozása (más intézményekkel együtt minden évben megrendezendő 

fesztivál, melyen a Dunakanyar számtalan helyiségéből vonulnak fel gyermekek az 

óvodáskortól a kamaszkorig különböző produkciókkal); 

– Szentendrei Fiatal Művészek Klubjának működtetése; 

– kiállító terem kialakítása, kiállítás szervezés; 

– fiatal alkotók galériájának működtetése; 

– Pirk János Emlékszoba kialakítása; 

– színpadi produkciók megvalósítása; 
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– nyári szabadtéri játékok szervezése; 

– koncertszervezés; 

– művésztelepek, alkotótáborok szervezése; 

– kollektív műterem kialakítása fiatal művészek részére; 

– kulturális kiadványok készítése; 

– együttműködés a Kistérség és a Város különböző szervezetével. 

 

5. A felek megállapítják, hogy az ingatlanon fekvő épület rossz műszaki állapotban van, jelen 

állapotában a fent megjelölt feladatok ellátására nem alkalmas. Az Alapítvány kinyilvánítja, hogy 

az épületet ismeri, annak állapotával és műemlék jellegű védettségének tényével tisztában van. 

A felek rögzítik, hogy az épület állapotából eredően bekövetkező bármely személyi vagy 

vagyoni kár miatti kártérítési kötelezettség az Alapítványt terheli. 

 

6. Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy: 

a) az épületet rendeltetésszerűen, kizárólag a 4. pontban meghatározott feladatok 

megvalósítása érdekében használja; 

b) az épület állapotának felmérése érdekében saját költségen műszaki szakvéleményeket 

készíttet, azok ismeretében az Önkormányzat egyetértésével – figyelemmel a műemlék jellegű 

védettségből eredő jogszabályi követelményekre –, az épületet saját költségén felújítja, a 

tevékenység ellátásához szükséges helyiségeket kialakítja (továbbiakban: felújítási munkálatok); 

c) a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan használatának időtartama alatt saját költségen 

elvégez minden, az ingatlan, illetve az azon fekvő épület használatával kapcsolatosan felmerülő 

karbantartási, fenntartási, felújítási munkát (pl. az épület karbantartása, az épület központi 

berendezéseinek állandó üzemképes állapotban tartása, a helyiségek állagában, berendezéseiben 

keletkezett hibák megszüntetése); 

d) visel minden, az épület használatából eredő költséget (közüzemi és egyéb díjak, helyi adó, 

kivéve az épület vagyonbiztosításának díját); 

e) az épületet a szerződés megszűnését követő 180 napon belül rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban bocsátja az Önkormányzat birtokába. 

 

7. Az Önkormányzat a 6. b) pontban megjelölt felújítási munkálatok elvégzésével kapcsolatosan 

elvi egyetértését fejezi ki, az azok megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást azonban 

kizárólag az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén adja meg: 

a) az Alapítvány a tervezett beruházás előkészítéseként az illetékes építéshatóságtól elvi építési 

engedélyt kap, s azt az Önkormányzat részére megküldi; 

b) az Alapítvány az elvi engedélyezési dokumentációt az engedélyeztetés előtt az Önkormányzat 

főépítészi tervtanácsa elé jóváhagyásra benyújtja és azt a főépítészi tervtanács támogatja; 

c) az Alapítvány a tervezett beruházás előkészítéseként megvalósíthatósági tanulmányt készít, s 

azt az Önkormányzat részére jóváhagyásra megküldi; 

d) az Alapítvány a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel írásbeli szerződést köt, ami alapján 

jelen szerződés teljes időtartama alatt biztosított a felújítandó épületben a felsőfokú képzés vagy 

a felsőfokú művészeti szakképzés; 

e) az Alapítvány igazolja, hogy a tervek megvalósításához szükséges anyagi források (a saját erő 

és/vagy pályázati forrás) rendelkezésre állnak; 
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f) az Önkormányzat által megkeresett Pest Megyei Közigazgatási Hivatal és a Közbeszerzések 

Tanácsa nem nyilatkozik kifejezetten úgy, hogy a jelen jogügylet a közbeszerzési törvény hatálya 

alá tartozik; 

g) az Önkormányzat a jelen szerződés tárgyát képező ingatlanra a Szentendrei 

Rendőrkapitánysággal kötött bérleti szerződést a továbbiakban nem hosszabbítja meg; 

h) az Alapítvány az a)-f) pontokat 2007. június 30-ig igazolja.1 

. 

Jelen szerződés az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megadását követő 15. napon, de 

leghamarabb 2006. október 1–én lép hatályba, az Alapítvány ezen a napon léphet az ingatlan 

birtokába. 

 

8. Az Alapítvány köteles a megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, illetve az elvi építési 

engedély beszerzése során az Önkormányzattal folyamatosan egyeztetni. Az Alapítvány köteles 

a felújítási munkálatok megkezdését követően minden év március 31–ig beszámolni az 

Önkormányzatnak a felújítási munkálatok megvalósulásáról. 

 

9. Az Alapítvány, illetve az általa megbízott személy jogosult a 8. pontban hivatkozott 

megvalósíthatósági tanulmányhoz, illetve az elvi építési engedélyhez szükséges szakvélemények 

elkészítése céljából – az ingatlant használó bérlővel előre egyeztetett időpontban – az ingatlanra 

belépni, és ott a szükséges vizsgálatokat úgy elvégezni, hogy a bent lévő bérlőt a lehető legkisebb 

mértékben zavarja. E célból köteles ezen vizsgálatok előtt a bérlővel, illetve a Szentendrei 

Rendőrkapitányság vezetőjével egyeztetni.  

 

10. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy a felújítási munkálatokon túli minden, az ingatlan 

állagát érintő átalakítást szintén kizárólag az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulásával 

végezhet. 

 

11. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy az ingatlant albérletbe nem adhatja, társaságban 

apportként nem szerepeltetheti, harmadik személynek használatra át nem engedheti. 

 

12. Az Alapítvány vállalja, hogy valamennyi képzési formájában minden évben a képzési 

létszámkerethez igazodó éves tandíjkeret 5%–ának erejéig az Önkormányzat által 

pályázati úton kiválasztott, Szentendrén állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 

tehetséges, rászorult gyermekek számára tandíjkedvezményt biztosít. 

 

13. Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépését követően azt rendkívüli felmondással 

azonnali hatállyal megszüntetheti, ha az Alapítvány: 

– legkésőbb a jelen szerződés hatályba lépését követő 6 hónapon belül nem nyitja meg a felújítási 

munkálatok építési naplóját; 

– az építési napló megnyitását követő 2 éven belül a felújítási munkálatok beruházási értékének 

50%–os készültségét nem valósítja meg; 

– nem a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott feladatok megvalósítása céljából 

használja az ingatlant; 

– a jelen szerződés 6., 10., 11., valamint 12. pontjában foglalt kötelezettségeit megszegi. 

A felmondást megelőzően az Önkormányzat határidő tűzésével köteles írásban felszólítani 

az Alapítványt a felmondási ok megszüntetésére. A jelen megállapodás felmondására 

                                                 
1 Módosította a  …/2007. (I. 16.) Kt. sz. határozat. 



 

 5 

kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha a felszólításban megjelölt határidő alatt az 

Alapítvány a felmondási okot teljes egészében nem szünteti meg. 

 

14. Az Önkormányzat és az Alapítvány rögzítik, hogy a jelen megállapodás teljesítése során 

felmerülő minden költséget az Alapítvány visel, azokat saját, illetve pályázati forrásból fedezi, s 

az Önkormányzatnak azokkal kapcsolatosan semmilyen címen, semmiféle megtérítési 

kötelezettsége nincs. Az épület felújításából eredő értéknövekmény automatikusan, az 

Alapítvány bármely jogcím alapján fennálló megtérítési, tulajdoni vagy bármely egyéb 

igényének kizárásával az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül. 

Amennyiben a jelen szerződés bármely okból megszűnik, akkor az Alapítvány az ingatlannal 

kapcsolatos ráfordításainak megtérítését az Önkormányzattól semmilyen jogcím alapján nem 

követelheti. 

Amennyiben az Önkormányzat valamely, jelen szerződésben hivatkozott tulajdonosi 

hozzájárulást megtagad, az Alapítvány ebből eredően az Önkormányzattal szemben 

semminemű kártérítési vagy kártalanítási igénnyel nem léphet fel. 

 

15. Tekintettel a jelen szerződésnek a szokásos szerződéses feltételektől eltérő 

rendelkezéseire, az Alapítvány rögzíti, hogy az 5., 6. és 14. pontokban foglalt feltételeket  

külön is tudomásul vette, azokat elfogadja, azokat, valamint a szerződés egészét magára 

nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

16. A felek jelen megállapodást, annak közös átolvasása és együttes értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt – figyelemmel a Képviselő-testület 251/2005. (VI.14.) 

határozatára –, jóváhagyólag írják alá. 

 

Szentendre, 2007. január 

 

Az Önkormányzat részéről: Az Alapítvány részéről: 

 

 

 

 

 

dr. Dietz Ferenc  dr. Molnár Ildikó Pap Lajos 
polgármester jegyző kuratóriumi elnök 

 

 


