
KÖZÉPTÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS 8. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 8000 

Székesfehérvár, Városház tér 1., adószáma: 15726999-2-07, KSH száma: 15726999-8411-321-07, 

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 Önkormányzat Közgyűlésének - 

továbbiakban: Közgyűlés - 778/2010. (XII.9.) számú határozata alapján 2010. december 9. napján 

Középtávú Együttműködési Megállapodás jött létre, amelyet Felek a Közgyűlés 436/2011. (VI.30.) számú 

határozata alapján 2011. július 8. napján, a 719/2011. (XI.10.) számú határozata alapján 2011. november 

28. napján, a 822/2011. (XII. 15.) számú határozata alapján 2012. január 5. napján, a 235/2012. (V.11.) 

számú határozata alapján 2012. május 23. napján, a 24/2013. (II.15.) számú határozata alapján 2013. február 

21. napján, a 64/2014. (II.14.) számú és a 84/2014. (II.14.) számú határozatai alapján 2014. március 3. 

napján, valamint a 167/2014. (IV.17.) számú határozata alapján 2014. április 25. napján közös akarat 

elhatározással módosítottak - továbbiakban: a Megállapodás és a Megállapodás-módosítások együtt: 

Megállapodás -. 

 

2. 

Felek a Megállapodást közös akarat elhatározással a Közgyűlés 86/2015. (II.13.) számú határozatában 

foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint módosítják: 

 

A Megállapodás 4.2.7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4.2.7. Városi rendezvények reklámozása.”  

 

3. 

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás jelen Megállapodás-módosítással nem érintett pontjai változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

4. 

Jelen Megállapodás-módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezései és a hatályos jogszabályok az irányadók. 

 

A jelen Megállapodás-módosítást - mely 4, egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült 

és 1 oldalból, valamint 4 pontból áll - Felek annak elolvasása, közös értelmezése, tartalmának megértése és 

magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

Székesfehérvár, 2015. február ….. 

 

 

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

    Székesfehérvár Megyei Jogú Város                   Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú  

                    Önkormányzata           Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

          Dr. Cser-Palkovics András                         Farkasné Szegő Krisztina  

              polgármester                          ügyvezető 

  Megbízó                         Megbízott 


