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Közszolgáltatási Szerz dés
mely létrejött egyrészr l
Kiskunhalas Város Önkormányzata ( Kiskunhalas, H sök tere 1. adószám: 15724904-2-03,
törzsszám: 724902) képvisel je: Gyovai István polgármester,
a továbbiakban (Önkormányzat), másrészr l
Cinema Szeged Kft (6729 Szeged, Gyálai út 48. adószám: 14645219-2-06 bankszámlaszám:
12067008-00103991-00100006 cégjegyzékszám: 06 09 013588 képvisel je: Kószó János - a
továbbiakban (Üzemeltet )
a továbbiakban Felek között az alább megjelölt helyen és id pontban, a következ feltételek
mellett:
Felek 2013. július 31-én Megállapodást kötöttek a Filmszínház Kiskunhalas, Bethlen Gábor tér
7/H.sz. alatti ingatlan bérletér l (továbbiakban Bérleti Szerz dés) , mely megállapodás alapján
Üzemeltet 2013. augusztus 1. napjától 2018. július 31. napjáig a szerz désben meghatározott
föltételekkel bérli az ingatlant.
1.

A Közszolgáltatási Szerz dés tárgya a Bérleti Szerz dés 12/a pontjában szerepl alábbi
feltételek teljesítése:
- a város intézményei, kizárólag önkormányzati tulajdonban lév gazdasági társaságai, civil
szervezetei részére évente minimum 40 alkalommal, a jelenlegi vetítési id n kívül,
önköltséges elszámolás mellett használatot biztosít az ingatlanban,
- az önkormányzat részére az állami ünnepek, a városi ünnepek színvonalas lebonyolítása
céljából, szükség esetén vetítési id ben is, önköltséges elszámolás mellett biztosítja a Városi
Filmszínház valamennyi termét,
- a városban m köd köznevelési intézmények gyermekei részére intézményenként évente
minimum 2 alkalommal ingyenes filmvetítést biztosít.
- Évente legalább 10 alkalommal a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. által szervezend
színházi el adás helyszínéül biztosítja önköltséges elszámolás mellett, vetítési id ben is.

2.

Vetítési id n kívüli id : hétköznap 8-15 óráig terjed id szak, munkaszüneti napon és
ünnepnapon külön megállapodás szerinti id szak.

3.

Az önköltség a f tés, világítás és a helyiségek igénybevételét tartalmazza. Az ezen felüli
szolgáltatás biztosítása külön megállapodás alapján történik.

4.

Az Üzemeltet jelen szerz dés aláírását követ 15 napon belül honlapján közzéteszi az
ügyintéz je nevét elérhet ségét és az igénybejelentésére használatos letölthet
formanyomtatványt.

5.

Az 1. pontban felsorolt igénybevev k a Filmszínház használatának igényét írásban az
igénybevételt megel z en legalább 30 napon belül bejelentik az Üzemeltet helyi
megbízottjának .

6.

Üzemeltet a bejelentést követ 5 munkanapon belül visszaigazolja az igénybevev által
igényelt id pontban, vagy az egyeztetett id pontban történ igénybevételi lehet ségét.

7.

A használat id tartamára Üzemeltet a Bérleti Szerz dés 12/b. pontja szerinti önköltségen
díjat jogosult felszámítani igénybevev k részére.

8.

A városban m köd köznevelési intézmények a tárgyhónapot megel z hónap utolsó
munkanapjáig jelenthetik be igényüket az ingyenes mozilátogatásra Üzemeltet

megbízottjának. Az ingyenes filmvetítés hétf -kedd-szerdai napokon 8-15 óráig vehet
igénybe. Az ingyenes mozilátogatás id tartamára az önkoltség nem számítható fel.
9.

A Halas Média és Kultúra Nonprofit Kft. által szervezet el adássorozat id pontját a
szervez k a sorozat els el adásának id pontját legalább hatvan napal megel z en bejelentik
az Üzemeltet helyi megbízottjának a honlapon közzétett igénybejelentésre használatos
formanyomtatványon.

10.

Üzemeltet a 40 alkalmon felül, vetítési id n kívüli biztosíthatja az igénybevételt az
igénybevev k részére a 2-5 pontban meghatározottak szerint.

11.

Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásból adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerül vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges jogvitájukra
a Kiskunhalasi Járásbíróság, illetve a pertárgy érték függvényében a Kecskeméti Törvényszék
kizárólagos illetékességét kötik ki.

12.

A szerz désre egyebekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvér l szóló 1959.
évi IV. törvény (Ptk.) el írásai az irányadók.

13.

Szerz d Felek a szerz dést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követ en, mint
akaratukkal mindenben megegyez t, cégszer en aláírták.

Kiskunhalas, 2013. szeptember 26.
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