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Mely létrej ött egyrészről Medgyeseryháza
polgármester) 5666 Medgyesegyháza,
(további akban : Önkorm ány zat),

rPSZ Kft. működési támogatása
- közművelődósifeladatokra
- nem kötelező feladatokra

összesen:

KÉSZ Kft . fej lesztési támogatása

módosítása

Városi Önkormányzat (képviseli: Ruck Márton
Kossuth tér I, mint alapító önkormányzat

15.500.000,- Ft
23.225,300.-Ft
38.725.300,-Ft,

4.400.000,- Ft
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Medgyesegybázi KÚISZ Közművelődési, Elelmezési és Szolgáttató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság (képviseli: Horváth Lászlő ügyvezető) 5666 Medgyesegyhána,
Kossuth tér 25. cg.:04-09-011783, adőszárna:23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású
gazdasági ttírsaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az felek között
létrejött 2012. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 4. sz. módosítása
targyában:

Előzmények:

Az önkormányzati feladatellátás ftnanszítozása 2013, évben módosult, igy a
gyermekélelmezési feladatok ellátásaraaz Önkorményzatnak és a Kft.-nek külön vállalkozási
szefzo^féstkelltötni, megtirátaróZvabénn-a {{o7§áIfat6§7artaTmát, élFnórtékéil
A képviselő-testület 6412013. (III.26.) Kt. döntése értelmében a tulajdonába kerülő szélessávú
informatikai eszközöket használatra hasznositásra átadla a Kft. részére. Fentiek alapján
szükséges a feladate 11 átási szerződés kiegé szítése.
A képvisel testület ..l20I3. (V.28.) Kthatétrozatában elfogadta a Kft. :úzletí terv módositásáú,
melyet az önkorményzat 2013. évi költségvetéséről szőló 4l20l3. (II.27.) önkormányzati
rendeletén is átvezetett. Önkormányzat aKft. támogatását az alábbiakbanhatározta meg:

1. A Megállapodás I. Feladatellátás fejezet 10. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

,, Kft. a feladatellátás részletes tartalmárőI az Önkormrányzatta! és a Gondozási Központtal
külön vállalkozási szerződés keretében állapodik meg."

2. A Megállapodás I Feladatellátás fejezet az alábbi |2. ponttal egészül ki:

,,I2.kábel TV, internet, IP telefon szolgáltatás biztosítása: Az önkormányzat a tulajdonába,
illetve használatába kerülő szélessávú informatikai háIőzatot2}t3.július 1. napjától - külön
leltrár szerint - térítésmentesen atadja a Kft. használatába, hogy vállalkozási tevékenysége
keretében azt hasznosítsa. A Kft. jogosult a szolgáltatás díjtételeinek meghatirozására."



3. A Megállapodás II. Finanszítozás fejezete a ftnanszfuazás 2013. évi ütemezésére
vonatkozóan rendelkezé sei az alábbiak szerint módosulnak:

,, Kft. az átmeneti ktiltségvetésben 2013.janurár- március hónapokban havonta 9,000.000,- Ft,

A finanszírozás módosítása, a gyermekélelmezésre vonatkozó válíalkozási szerződés
megkötése, illetve az ilzletí terv módosítása miatt a Kft. és az Önkormányzat köteles
legkésőbb 2013. május 3l. napjával egymással elszámolni figyelembe véve a Kft.
működéséhez sziikséges alábbi ftnanszírozási ütemtervet pénzmozgás nélkül, kompenzálási
j egyzőkönyv felvétele mellett:

április hónapban:
május hónapban:

Január hónapban:
Februrár hónapban:
Marcius hónapban:
Aprilis hónapbarr:
Május hónapban:

6.000.000,- Ft
6.12I.000,- Ft összesen 39.121.000,- Ft támogatásban részesült.

4320.4I4,-Ft
4.458,126,-Ft
5.264.680,-Ft

862.995,-Ft
1.021.000,- Ft

4.

5.

Azelszémolást követően a Kft. éves támogatásaazalábbiak szerint változik

Június hónapban: 6.400.000,- Ft
Július htln4pbaq _ 2.500.000,-_Ft
Augusáus hónapbarr: 4.500.000,- Ft
Szeptemberhónapban: 4.286.000,-Ft
Október hónapban: 2.000.000,- Ft
November hónapban: 3.800.000,- Ft
December hónapban: 3.712.085,-Ft"

Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.

Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
fonnmaradnak.

Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és
értelmezés után saját kezűleg és jóváhagyólag aláitják.

Medgyesegyhéna, 2013. május 3 1.

r'/aé C,*'
önkormanvzatké Kft. képviseletében

Horváth László ügyvezető
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Ruck Márton


