Ikt.szám:

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
amely létrejött egyrészről:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviseli: Ács Rezső polgármester
törzsszáma: 733568
adóigazgatási azonosító száma: 15733562-2-17
bankszámla száma: 11746005-15416566
KSH statisztikai számjele: 15733562-8411-327-17
mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), és
Szekszárdi Tankerületi Központ
székhelye: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
képviseli: Gerzsei Péter tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835444-2-17
előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10046003-00336877
ÁHT azonosítója: 361706
KSH statisztikai számjele: 15835444-8412-312-17
mint Átvevő (a továbbiakban: Tankerület)
(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Felek közöttük 2016. december 16. napján kelt Vagyonkezelési szerződés (a továbbiakban:
Vagyonkezelési szerződés) II. fejezetét az alábbi rendelkezéssel egészítik ki:
„Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) a) pontja alapján a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról. Az Átvevő vagyonkezelői joga ezért nem terjed ki az önkormányzati
feladatellátáshoz szükséges, a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában található orvosi
rendelőre, melyet az Önkormányzat és a vele szerződéses-, illetve közalkalmazotti
jogviszonyban álló orvosok használnak.”
2. Felek közöttük 2016. december 15-én kelt „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó
vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről” megnevezésű megállapodás, valamint az
1. pontban hivatkozott Vagyonkezelési szerződés mellékletét képező -a vagyonátadást
követően az Önkormányzat használatában maradó ingatlanrészeket feltüntető- táblázatot az
alábbiak szerint módosítják:

2.1. A mellékletben felsorolt Intézmények vonatkozásában az Önkormányzat használatában
maradó területként megjelölt „Gazdasági iroda” elnevezésű helyiségek Tankerület részére
2018. október 15. napjával átadásra kerülnek.
2.2. A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában található orvosi rendelőt jelen
szerződésmódosítás 1. pontjában rögzítettek szerint az Önkormányzat használja.
2.3. A Felek a szerződés mellékletét képező táblázatot a 2.1. és 2.2. pontban foglaltaknak
megfelelően módosítják.
A módosított táblázat jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi.

3.
Felek rögzítik, hogy a Szerződések egyéb rendelkezései változatlanul hatályban
maradnak.

4.

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.

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

Szekszárd, 2018. október 15.

………………………………
Gerzsei Péter tankerületi igazgató
Szekszárdi Tankerületi Központ
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Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
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