
KÖZÉPTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI  

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

 
 

amely létrejött egyrészről a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15361129-207, képviseli: Dr. Cser-Palkovics 

András polgármester), mint Megbízó - a továbbiakban Önkormányzat -,  

 

másrészről a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4., adószáma: 14915842-2-07 

cégjegyzékszám: 07-09-017186, képviseli: Farkasné Szegő Krisztina ügyvezető), mint 

Megbízott - továbbiakban: Társaság, jelen megállapodást kötő felek együtt: Felek - között az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek kijelentik, hogy közöttük Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

778/2010. (XII.9.) számú határozata alapján 2010. december 9. napján Középtávú 

Együttműködési Megállapodás jött létre. A Megállapodást Székesfehérvár Megyei Jogú 

város Közgyűlésének 436/2011. (VI.30.) számú határozata alapján 2011. július 8. napján 

közös akarat elhatározással módosították a Felek – továbbiakban: a Megállapodás és a 

Megállapodás-módosítás együtt: Megállapodás -. 

2. Felek a Megállapodást közös akaratlehatározással Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 719/2011. (XI.10.) számú határozata alapján az alábbiak szerint 

módosítják: 

 A Megállapodás 3. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 Önkormányzat megbízza továbbá a Társaságot Városi Ajándékbolt kialakításával s 

 működtetésével. A Városi Ajándékbolt megnyitásának határideje: 2011. december 3. 

A Megállapodás 6.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Önkormányzat a 4./ pontban rögzített tevékenységek ellátásához, valamint Tourinform 

Iroda és a Városi Ajándékbolt működtetése céljából a Hiemer-Font-Caraffa 

épülettömbben (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.) a 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 

101/8, 101/17. számú helyiségeket térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a 

helyiséghasználattal kapcsolatos közüzemi és egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek a 

Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaságot illetik meg.  

Önkormányzat térítésmentesen biztosítja továbbá korábban a 014. és 015. számú 

(jelenlegi számozással: 101/6. és 101/8.) helyiségekben található, a 2010. november 1. 

napjával történt átadás-átvételi eljárás során készített leltár szerinti berendezési tárgyakat 

és eszközöket. 

 

A Megállapodás 7.1 pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

 

Az Önkormányzat a Társaság részére a 2011. évi üzleti tervében meghatározott 

alkalmazotti létszámhoz képest további egy fő foglalkoztatásának költségeihez 2011. év 

december hónapban 195.613,-Ft többlettámogatást biztosít.  

 

3. Felek kijelentik, hogy a 2011. július 8. napján kelt Megállapodás-módosítás hatályát 

veszti. 
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4. Felek rögzítik, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás-módosítással nem érintett 

pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

5. Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései és a hatályos jogszabályok az 

irányadók. 

6. A jelen Megállapodás-módosítást - mely 4, egymással mindenben megegyező, eredeti 

példányban készült és 2 oldalból, valamint 6 pontból áll -  Felek annak elolvasása, közös 

értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Székesfehérvár, 2011. november ….. 

 

 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………….. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit 

Önkormányzata    Korlátolt Felelősségű Társaság 

        Dr. Cser-Palkovics András             Farkasné Szegő Krisztina  

              polgármester                 ügyvezető 

  Megbízó      Megbízott 


