A Képviselő-testület 233/2018. (VII. 03.) sz. kt. határozatának melléklete
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
1. számú módosítás
amely létrejött egyrészről Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (5800 Mezőkovácsháza
Árpád u. 176., adószám:15725228-2-04, bankszámlaszám: 11733034-155344100 OTP. Bank
Nyrt-nél vezetett, képviseli: Varga Gusztáv Polgármester), mint megbízó (továbbiakban:
Megbízó)
másrészről a Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. (5800 Mezőkovácsháza
Alkotmány u. 62 sz.) cégjegyzékszám: Cg.04-09-00009807, adószám: 12458132-2-04,
számlaszám: 11733034-20062132, képviseli: Pap Csaba ügyvezető), mint megbízott
(továbbiakban: Megbízott)
között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. Felek előtt ismert, hogy a Mezőkovácsháza Város Önkormányzata Képviselőtestületének 112/2016. (III. 24.) sz. kt. határozata alapján a 2016. április 1-én a MÁV
Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság és Mezőkovácsháza
Város Önkormányzata által Mezőkovácsháza Vasútállomásainak üzemeltetésével
kapcsolatos feladatok ellátására kötött Együttműködési megállapodásban foglaltak
végrehajtására Felek között 2016. április 1. napján kelt Feladat-ellátási szerződés
(továbbiakban: Szerződés) van érvényben.
2. Felek az 1. pont szerinti Feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel az alább
részletezettek szerint módosítják.
3. A Szerződés II. Az üzemeltetés részletes feltételei részének 5. pontja helyébe az alábbi
szöveg kerül:
5. Szerződő Felek a feladat-ellátáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás feltételeiben
az alábbiak szerint állapodnak meg:
5.1. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata vállalja, hogy a jelen szerződés
szerinti közfeladatok teljesítésére, közszolgáltatások nyújtására és közérdekű célok
megvalósítására irányuló szerződés keretében a jelen szerződés 1. pontjában
rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért 109.283 Ft+ÁFA/hó összeget, azaz
százkilencezer-kettőszáznyolvanchárom forint+ÁFA/hó összeget fizet meg a
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. részére.
5.2. A fenti díj a KSH által hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékével
évente egyszer módosításra kerül.

5.3. Mezőkovácsháza Város Önkormányzata a tárgyi negyedévet követő hónap 5.
napjáig teljesítési igazolást állít ki. Az Önkormányzat által kiállításra kerülő
pénzügyi teljesítési igazolás mintája jelen megállapodás mellékletét képezi.
A Kft. a számláját a mindenkor hatályos ÁFA törvény szabályai szerint köteles
kiállítani, az Önkormányzat által kiállított teljesítési igazolás kiállítását követő 3
munkanapon belül.
5.4. Az ÁFA tv. 58. § (1) bekezdése alapján a Szerződő felek határozott időre
szóló elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy negyedév.
5.5. A számla kiegyenlítése banki átutalással történik a Településgazdálkodási Kft.
számláján megjelölt számlaszámra. Fizetési határidő, a számla kézhezvételétől
számított 30. nap.
4. Jelen módosító Feladat-ellátási szerződés 2018. július 03. napján lép hatályba.
5. A Szerződés módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is
érvényben maradnak.
Mezőkovácsháza, 2018. július
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