A Képvisdelő-testület 52/2016. (II. 11.) sz. kt. határozatának melléklete
Használati szerződés
5. számú módosítás
amely létrejött egyrészről a
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.
képviseli: Varga Gusztáv polgármester
törzsszáma: 725228
adóigazgatási azonosító száma: 15725228-2-04
bankszámlaszáma: 11733034-15344100
statisztikai számjele: 15725228-8411-321-04
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 32. sz.
képviseli: Dr. Malatyinszki Anita tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10026005 00330211 00000000
ÁHT azonosítója: 335262
statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01
mint átvevő (a továbbiakban: KLIK)
(a továbbiakban együtt: Felek) – között az alulírott helyen és napon a következő
feltételekkel:
1./ Felek kölcsönösen elismerik egymás között, hogy köztük mint Felek között 2013.
január 18. napján kelt Használati szerződés (továbbiakban Szerződés) van hatályban
2./ A Felek az 1./ pont szerinti Használati szerződést közös megegyezéssel az
alábbiakban részletezett módon módosítják.
3./ A Szerződés A szerződés tárgya fejezet 1.b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
kerül:
1.b) Mezőkovácsházai Pedagógiai Szakszolgálat (Mezőkoácsháza, Hősök tere
6.) 452/7 hrsz.-ú ingatlan 5 db irodahelyiségét 88,99 m2 alapterülettel.
Használati aránya a teljes épületben 88,99 m2 / 368,73 m2 azaz 24,13 %.
4./ A Szerződés Felek Jogai és kötelezettségei fejezet 29. pontjának második bekezdése
helyébe az alábbi szöveg kerül:
A gépjárművet a KLIK a következő napokon az alábbiak szerint használhatja:
Minden héten keddi napokon 7.30 órától 13.00 óráig, pénteki napokon 9.00 órától
13.00 óráig, páros heteken csütörtökön 7.30 órától 17.00 óráig.
5./

A Szerződés Működési költségek viselésének szabályai fejezet az alábbi 34/A.
ponttal egészül ki:
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Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrahajtásáról szóló 229/2012 (VIII.28.) Kormányrendelet 44/A. §-a és 8.
mellékletének 5. pontja alapján a köznevelési intézményeket működtető települési
önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó dologi kiadások közé tartoznak a
„Nem adatátviteli célú távközlési szerződések alapdíjai (telefon, telefax, telex), a
további díjak a részletes számla szerinti használat arányában, ha azok az
üzemeltetéssel és működtetéssel kapcsolatban merülnek fel.”
A fent említett kormányrendelet 2013. február 13. napjától már nem a működtető
települési önkormányzatok finanszírozái körébe tartozó dologi kiadások között írja
elő az internet, mint adatátviteli távközlési célú eszköz díjának fizetését, valamint az
egyéb távközlési eszközök (telefon, telefax, telex) adatforgalmi költségeinek
viselését.
Szerződő felek a fentebb részletezett indokok alapján az alábbiakról állapodnak
meg:
34/A.1. A KLIK a működtető önkormányzat részére 2014. január 1. napjára
visszamenőleg visszatéríti azokat a forgalmi (telefon, internet) költségeket, melyek
nem az üzemeltetéssel, működtetéssel kapcsolatban merültek fel és azokat az
önkormányzat a Szolgáltatók részére kifizette, összességében 135.536 Ft+ÁFA
összegben.
A KLIK a fenti összeget a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által
kiállított számla alapján 2016. március 20. napjáig a 11733034-16656095
számlaszámra átutalja.
34/A.2. A KLIK vállalja továbbá, hogy a nem működtetéseből, üzemeltetésből
származó forgalmi dijakat (telefon, internet) a továbbiakban a működtetési
feladatok ellátásával megbízott Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ
részére, a Mezőkovácsházi Humán Szolgáltató Központ által kiállított számla
alapján a 11733034-16656095 számlaszámra átutalja minden tárgyhót követő 10.
napjáig.
2016. évben először március 01-jén kerül a számla kiállításra.
6./ Jelen módosítási szerződés 2016. március 1. napjától érvényes.
7./ Az 1./ pont szerinti Használati szerződés módosítással nem érintett rendelkezései
változatlan formában továbbra is érvényben maradnak.
A Felek a jelen módosítással egyetértenek, melyet aláírásukkal is igazolnak.

Mezőkovácsháza, 2016. ………………hó …….napján
………………………………………
Varga Gusztáv polgármester,
mint Használatba adó

……………………………...
Dr. Malatyinszki Anita tankerületi
igazgató,
mint Használatba vevő
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Törvényességi ellenjegyző:
……………………………………………..
Pénzügyi ellenjegyző:
…………………………………………

