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Iktatószám:
MEGÁLLAPODÁS
a Szekszárdi Járási Hivatal által használt 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti helyiségek
üzemeltetéséről szóló üzemeltetési megállapodás egyes rendelkezéseinek közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

Mely létrejött egyrészről a
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Adószám: 15733562-2-17,
Bankszámlaszám: 11746005-15416566-00000000
Képviseli: Ács Rezső polgármester,
mint üzemeltető (továbbiakban: Üzemeltető),
másrészről a
Tolna Megyei Kormányhivatal
Székhely: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
Alapító okirat száma, kelte: KSZ-2/28/35/2018.
Adószám: 15789398-2-17
Statisztikai számjele: 15789398-8411-312-17
Bankszámlaszám: 10046003-00299530-00000000
Képviseli: dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott,
mint használó (a továbbiakban: Használó),
együttesen felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi
feltételekkel.
1.

A Felek IV.244-1/2013, illetve XVII-B-27-150-14/2013. iktatószámon, 2013. január 1.
napjától határozatlan időre szólóan üzemeltetési megállapodást kötöttek a Szekszárdi
Járási Hivatal által használt, a 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti helyiségek
üzemeltetésére. Az üzemeltetési megállapodást a Felek két alkalommal 2016. szeptember
30. és 2018. november 30. napján módosították.

2.

Jelen megállapodásban a Felek az üzemeltetési megállapodás egyes rendelkezéseinek
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről állapodnak meg az alábbiak szerint:
2.1. Az irodaépület takarítását (III. fejezet 8.1.3. pont 2. francia bekezdés) 2019.
augusztus 20. napjával;
2.2. Az élőerős őrzés-védelmet (III. fejezet 8.1.3. pont 3. francia bekezdés) 2019.
december 31. napjával szüntetik meg.

3.

Fentiekre tekintettel Felek rögzítik, hogy a 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 1. szám alatti
helyiségek vonatkozásában az irodaépületek takarításáról, valamint az élőerős őrzésvédelemről a 2. pontban meghatározott határidőkig Üzemeltető, azt követően pedig
Használó köteles gondoskodni.
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4.

Felek rögzítik, hogy az üzemeltetési megállapodás jelen megállapodással nem érintett
rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5.

Jelen megállapodás 6 (hat) eredeti példányban készült, amelyből 3 (három) példány
Üzemeltetőt, 3 (három) példány Használót illeti meg.

Jelen megállapodást a Felek alulírott helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak
megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Szekszárd, 2019. ……………...
………………………………………………
Ács Rezső
polgármester

Szekszárd, 2019. ……………….
………………………………………………………
dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:
Szekszárd, 2019. ……………….
………………………………………………
Tamási Anna
Gazdasági Igazgatóság vezető

Szekszárd, 2019. ……………….
……………………………………………………
Nagyné Gyura Györgyi
gazdasági vezető

Jogi felülvizsgálatot ellátó:
Szekszárd, 2019. ……….
……………………………………………………
dr. Molnár Kata
jegyző

Szekszárd, 2019. ……………..
……………………………………………………
dr. Máténé dr. Pálos Ágnes
kamarai jogtanácsos, KASZ: 36079246

