
FINANSZÍROZÁSI SZERZÖDE§ MODOSITAS1

amely létrejött egylészről M€dgye§egyház& Városi Önkormányzat
(Medgyesegyháza, Kos§uth tér 1.) képviseii: Ruck Máíton polgáíme§ter, mint
támogató - továbbiakban Támogató -,

másrészről a Medgy€§egyhízi vízmű K6zha§znú Nonprofit Kft. (Med8yesegyháza,
Moravszki u. 17. Cg. 04-09-009438, adósziLm: 14949'164-2-04) képviseli: Nadabáí
Jáíos ügyvezető, mint támogatott - továbbiakban Támogatott - között alulírott íapon
és helyen, a 2014. fobruár 10.-én kelt Jinanszítozási szerzódés (továbbiakban:
Szerződés) módosítása tárgyában az alábbi feltételekkol;

Előzmények:
Támogató a Támogatott áltai végzett közérdekú feladatok ellát6sálfi2 a2014. évi íjzleti
terv elfogadásakor 9712014. (v .15.) Kt. hatláíozatábaí az eredeti költségvetésről
szóIó 11201,4. (IL5,) önkormányzati rendeletben bizto§ított 3.000.- E Fíoíl túl további
múködési támogatá§t bizto§ított, mely szük§égessé t€szi a finanszirozási §zerződés
módo§ítását.

1. A Szerződés 1./ pontj a helyébe jelen rendelkezés lép:

,,1./ Támogató a Támogatott által végzett közérdekú vízszolgátatás,
váíosüzemeltetési és temetó fenntaítási feladatok ellátásához a, 2074. éi
költségveté§Iől szól'ó |l20I4. (II.5.) önkormányzati lendeletben és a 9'1/2014.
(vlt.15.) Kt. határozatában foglaltak alapján 2014. évben támogatá§t ad m{iködési
célí! pénzeszköz átadás jo gcímen,"

2. A Szeíződés 2./ pontja helyébe jelen rendeikezés lép:

,,2,/ A támogatott céli a tár§aság által végzett közérdekú vízszólgáItatás,
váíosüzemeltetés, közútfentrtartás és temető üzemeltetési feladatok ellátásával
kapcsolatosan felmerült múködési kiadásainak fi nanszírozása."

A Szelződés 3./ pontja helyébe jelen rendelkezés lép:

,,3./ A támogatás mértéke: 12.020,000.,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-húszezer."

A Szerzódés 4,/ pontja helyébe jelen rendelkezés 1ép:

,, 4./ Tfunogató a támo8atást Támogatott által megíevezett oTP Bant NyRt.-né1
!ezetitt 11'133l3'/ -20000040-00000000 szi!ílír szi[íRláía az alábbi ütemezé§ sz€ri t
utalj a át:

20l4. rebruáí 28. n.pjáig 3,000,000.- Ft-ol.
20l4. július 31, napjáig 2,020.000.- Ft-ot,

3.

4.



2014. októbq l5. napjáig 2.000.000,- Ft-ot,
2014. november 15. napjáig 2.000,000.- Ft-ot,
2014. d€cembeT 15. napjáig 3.000.000,- Flot,
mely összegekből 2.02o,0oo Flot a"18/2014. (III.4.) BM lend€l€tben fogialtaka,
4.000.000,- Ft-ot közutak fenntartásáía fordíthat"

5. A szerződé§ jelen módosítással nem éíintett pontjai változatlan tartalommal
fennmaradnak.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kádésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az iranyadók.

Felek jelen szerződés módo§ítást, mint akaratutkal mindenben megegyezőt, elolvasás
és értelmezé§ után saját keáleg és jóváhagyólag aláírják.

Vedgyesegyháza, 20 l 4. j úlius. !8.

Támogató képvi§el€tében
Ruck Márton
pol gármester

Tómo gatott kepviseletében
Nadabán János
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