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Amely létíejött egyrészről Medgyesegyháza Városi dr-túagy-
Béla György polgármester) 5666 Medgyeseglüráza, Kossuth tér 1., mint alapító önkormáLrryzat
(továbbiakb an: Onkormányzat),

valamint

Medgyeseryházi KÉSZ Közművelődési, lílelmezési és SzolgáItató Nonprofit Korlátolt
X'elelősségű Társaság ftépviseli: Szabó Istvárrrré üglvezető) 5666 Medgyesegyhaza, Kossuth
ter 25. cg.: 04-09-011783, adőszérna; 23953538-2-04.) mint önkormányzati alapítású
gazdaság tarsaság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az felek között
létrejölt 201,2. május 15-én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodrás) módosítása
tárgyában,.

Előzmények:

Medgyesegyhiiza Városi Önkormlányzat Képviselő{estiilete elfogadta az ölkotmínyzat 2015.
évi költségvetéséról szóló 1/2015. ([.16.) önkormányzati rendeletét, amelyben a Kft.
működési támogatását az alábbiak szeint hatiáíozta meg:

KESZ Kft. míiködési 1ámogatása
o közművelődési feladatokra 17.491, eFt
o nem kötelező feladatokra: 33.006eFt

összesen 50.497 eFt

1. A Megállapodás IL Finanszírozás fejezet rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:

A Kft. minden év május 31-ig írásos beszámolót készit az előző év szakmai
tevékenységéról és gazdálkodásáról, a Kft, működéséről. A beszámolóval egy időben
elkészíti az adott év üzleti tervét és benyujtja az Önkorményzat felé a feladatellátás
kapcsán a Kft. múködéséhez sziikséges alapítói támogatási igényét.

A Kft. 2015. januar és februtár hónapban 6.000 - 6.000 e Ft, március hónapban 5.000 e Ft
támogatásban részesült az átmeneti költségvetés, illetve az elfogadott költségvetés terhére.

A finanszirozás további ütemezése:

április hónapban:
május hónapban:
június hónapban:
július hónapban:
augusztus hónapban:
szepternber hónapban:
október hónapban:
november hónapban:
december hónapban:

4.453 eFt
3.127 e Ft
3.500 e Ft
3.500 e Ft
4.000 e Ft
5.000 e Ft
3.917 e Ft
3,000 e Ft
3.000 e Ft



Onkormányzat a térgyhaví működési támogatrást minden hónapban két részletben átuta|ja a
Kft. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 535006L4-1l755395 számú bankszimlájára
olyan ütemezésben, hogy a tárgyhóra esó finanszírozás összegéből 3.000.000 Ftot adott hó
5. napjáig, a frnanszirozás esetlegeserr fennmaradó részét pedig adott hó 15. napjáig utalja.

Kft. köteles a működési tíímogatás összegéről részletesen elszámolni az éves beszámoló
alkalmával,

Támogatott válalja, hogy a tiámogatás összegét a támogatási cél megvalósítása érdekében
használja fel.

2. Jelen megállapodás módosításban nem szabiiyozott kerdésekben a Polgá,ri Törverrykönyv
rendelkezései az irányadók.

3, Az eredeti Megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai váItozatlan tartalomma]
fennmaradnak.

Szeruődő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, e1olvasás és
értelmezés után saját keztíieg és jóvíhagyólag aláíiák.

Medgyesegyhráza, 201 5. március 19,
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Önkormrányzat
dr. Nagy Béla György po

KÉSZ Kft. képviseletéberr
Szabó Istvánné ü gyvezeó


