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Egyszerű többség
Tisztelt Közgyűlés!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2013. október
31. napján a Szekszárdi Vasárnap közérdekű hetilap kiadási tevékenységének ellátására
vonatkozóan megállapodást kötöttek.
A fent hivatkozott megállapodást a Felek határozott időre kötötték, mely megállapodás
időtartama 2018. október 31. napján lejár.
Az új szerződés megkötését megelőzően a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala előkészítette az Önkormányzat és a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között kötött megállapodás módosítását, melyben a szerződés
időtartama meghosszabbításra kerül mindaddig, míg az Önkormányzat az eredményes
közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel szerződést köt.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. a megállapodás tárgyát képező feladat végzésével
összefüggésben felmerült, bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítésére
jogosult, erre tekintettel az Önkormányzat szükségesnek tartja az elszámolásra vonatkozó
rendelkezések részletesebb kidolgozását.
A megállapodás módosításának tervezete szerint az elszámolás a korábbi megállapodásban
rögzítettekkel ellentétben negyedévente történik és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. által
készített a számlázás alapjául szolgáló, számlamásolatokkal igazolt részletes kimutatást
tartalmaz.
A megállapodás módosításának tervezete jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2018. október 24.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft-vel a Szekszárdi Vasárnap kiadási tevékenységével
összefüggő megállapodás módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. között
kötendő megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,
Határidő:
Felelős:

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester
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Ikt.szám:
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről:
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Címe:
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Bankszámlaszám:
11746005-15416566
Adóigazgatási szám:
15733562-2-17
Képviseli:
Ács Rezső polgármester
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről a
SZEKSZÁRDI VAGYONKEZELŐ KFT.
Címe:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.
Cégjegyzékszám:
17-09-001815
Adószám:
11283120217
Bankszámlaszám:
50300154-15311722-00000000
Képviseli:
Bálint Zoltán ügyvezető
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),
a továbbiakban együtt Szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek a közöttük 2013. október 31. napján kelt a Szekszárdi Vasárnap hetilap kiadási
tevékenységének ellátására vonatkozó megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak
szerint módosítják:
1.1. Felek megállapodnak, hogy a megállapodás időtartamát meghosszabbítják a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti eljárás eredményes lezárultáig.
1.2. Felek a megállapodás 12.,13.,14.,15. pontjait hatályon kívül helyezik, mely hatályon kívül helyezett
pontok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
1.2.1. Megbízottat a jelen megállapodásban megjelölt tevékenység végzéséért díj nem illeti meg, a
megállapodás tárgyát képező feladat végzésével összefüggésben felmerült, a jelen szerződés
szerinti tevékenységből származó bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítésére
jogosult.
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1.2.2. Megbízott a megállapodás hatályának fennállta alatt a várható költségekről negyedévente előre
minden negyedév első hónapjának 10. napjáig; a tevékenység ellátása során váratlanul felmerülő,
eseti kiadásokról haladéktalanul tájékoztatja a Megbízót.
1.2.3. Megbízott negyedévente, a negyedév utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig köteles az
érintett időszakban a hetilap kiadásával összefüggő feladatok ellátása körében felmerült,
számlákkal igazolt költségeit összegző, valamint a bevételeit tartalmazó részletes kimutatást
készíteni, mely kimutatást az annak alapját képező számlák másolatával egyidejűleg megküld a
Megbízónak. A kimutatás bevétellel nem fedezett költségei képezik a számlázás alapját.
1.2.4. A Megbízó a VI. 3. pont szerinti kimutatás ismeretében, annak kézhezvételétől számított 15 nap
alatt negyedévente állítja ki a teljesítésigazolást a teljesítés megfelelősége esetén.
1.2.5. A számla benyújtására Megbízó által kiállított teljesítésigazolás alapján van lehetőség.
1.2.6. A teljesítés igazolására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere
jogosult.
1.2.7. Megbízott a számlákat egy példányban nyújtja be. A számlán szerepeltetni szükséges a
tevékenység leírását és annak TEÁOR számát, valamint fizetési határidőként 30 napot. A
benyújtott számla elválaszthatatlan részét képezi a teljesítésigazolás eredeti példánya, illetve a
költségtérítés alapjául szolgáló számlák másolata.
1.2.8. A megfelelő tartalmú számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 banki napon belül
átutalással
kerül
kiegyenlítésre
Megbízott
50300154-15311722-00000000
számú
bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén Megbízott jogosult a mindenkori magyar
jogszabályokban kikötött késedelmi kamatokat érvényesíteni Megbízóval szemben. A számlák
tartalmi hiányosságaiból adódó késedelmes fizetéssel együtt járó többletköltségek Megbízottat
terhelik.
2.

Felek rögzítik, hogy a Megállapodás egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

3.

Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.

4.

A megállapodás módosítását Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
…/2018. (X.25.) számú határozatával jóváhagyta.

5.
Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és
együttes értelmezés után – helybenhagyólag aláírják.
Szekszárd, 2018. október …

………………………………
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megbízó

………………………………
Bálint Zoltán ügyvezető
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Megbízott
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Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

Dátum

Aláírás
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