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Mely létejött egyrészról Medgyesegyháza_Városi Önkormányzat (kepviseli: Ruck Márton

páldarr*.i.rl 
"SOOo Vr.Ogy!,,gyfrá,u, Kossuth tér l, mint alapító önkormányzat

(touábbiukUun, Önkormányzat),
valamint a

ű,ö*.oou"i KESZ Közművetődésio Élelmezési és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt

i"i.r!"r.e*fl ra;ag &epu]."ri, Horváth LászIó igyvezető) 5666 Medgyesegyháza,

Kossuth tér 25. cg.:04-u9-0IÚ$. ;aó*á""| 2395,35)8-'-04 ) rn,."',:l}:Tl"í^'l^?]",o.:,*O

;;;Ö-d;".ai (továbbiatún: Kft,) között a]y]{o11 nanon és helyen az felek_között

i*.it*1ori, *air. rs_eil tJ*"gállapodás (továbbiakban Megállapodás) 5. sz, módosítása

tárgyában:

Előzmények:

Aképviseltestület191/2013.(lx.19.)Kthatározatában5.000.000,.Fttöbbletműködési
támogatást biztoSított a Kft. részéIe,

1. A Megállapodás II. Finanszírozás fejezete a 
_ 
finanszírozás 2013, éví ütemezósére

vonatkizóan rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

,,Kfi.azátmenetiköltségvetésben2013.januar-márciushónapokbanhavonta9,000.000'-Ft'
ápritis hónapban: ó.000,000,- Ft

május hónapban, ái.tz1.000;_ Ft összesen 39.12|.000,_ Ft támogatásban részesült.

A ftnanszjtozás módosítása, a gyermekélelmezésre vonatko zó váIla|kozási szerződés

megkötése, illetve az rizleti' terv 
'áódosításu miatt a Kft. és az önkormányzat köteles

i;;ilóil,zot:. *aiu. 3i. 
,;"pjá*l 

egYmással elszámolni figyelembe véve a Kft.

múködéséhez szükséges alábbi finarrszírozái üemtervet pénzmozgás nélkÜl, kompenzálási

jegyzókönyv felvétele mellett:

MEGÁLLAPODÁS

5. sz. módosítása

Q; Ka"-r')
r ?e& c"l,t

""ulo*

Január hónapban:
Február hónapban:
Március hónapban:
Április hónapban:
Május hónapban:

4.320,41,4,- Ft
4.45B.L26,- Ft
5.264.680,-Ft

862,995,- Ft
1.021.000,- Ft

Az elszámolást követően a Kft. éves támogatása az alábbiak szerint változik:

Június hónapban: 6.400.000,- Ft

Július hónapban: 2.500.000,- Ft

Augusztushónapban: 4,500.000,-Ft
Szeptemberhónapban: 4.286,000,-Ft
Okióber hónapban: 2.000.000,- Ft

November hónapban: 3.800,000,- Ft

December hónapban: 8.712,085,- Ft"
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2. Jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv

rendelkezései az bány adók.

3. Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érinteti pontjai változatlan taítalommal'

ferrrrmaradnak,

Szerzőáő Felek jelen szeruődést, mint akaíatukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és

értelmezés után saját kezűleg és j óvátngyó|ag alűtják.

Medgyesegyháza, 2013. november 20.
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Ruck Máíton
Kft. képviseletében

Horváü László üg.;,lvezető
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