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Közlekedésszervezői feladatok ellátásának finanszírozási szerződése 

1.sz. módosítás 

 

Amely létrejött  

 

egyrészről: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Teljes jogú képviselője: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

KSH szám: 15724540-8411-321-03 

Adószám: 15724540-2-03 

továbbiakban Támogató 

 

másrészről: Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Paul Lechler u. 2. 

Teljes jogú képviselője: Hári Ernő ügyvezető 

Cégjegyzék szám: 03-09-132626 

Statisztikai szám: 26710297-4931-113-03 

Adószám: 26710297-2-03 

mint Közszolgáltató – a továbbiakban: Támogatott –  

 

- a Támogató és a Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek – között a mai napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

A Felek között 2019. május 13-án aláírt 7966-8/2019 ügyiratszámú szerződés jött létre a Támogatott 

Közlekedésszervezői feladatainak finanszírozására (a továbbiakban: Szerződés). 

 

1. Felek rögzítik, hogy a Szerződés 2. pontjában megjelölt támogatási összegből Támogató 

részéről a jelen szerződés módosítás előtt mindösszesen 132.874.000 Ft, azaz 

Egyszázharminckétmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint Támogatott részére folyósításra 

került 

 

2. A Szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„2. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 

költségvetéséről szóló 23/2018. (XII.13.) önkormányzati rendeletének 1413712 számú Helyi 

tömegközlekedés támogatása előirányzata terhére Támogatott részére 102.178.000,- Ft, azaz 

egyszázkettőezermillió-egyszázhetvennyolcezer forint összegű működési célú támogatást és 

75.835.000,- Ft, azaz hetvenötmillió-nyolcszázharmincötezer forint összegű felhalmozási 

célú támogatást biztosít a 2019. évi elszámolási időszakra a feladatellátási szerződésben 

meghatározott, a Támogatott részére átadott feladatok ellátásának ellentételezésére.” 

 

3. A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. Támogató vállalja, hogy a 2. pontban megjelölt támogatási összeg 8 egyenlő (16.609.250,- 

Ft, azaz Tizenhatmillió-hatszázkilencezer-kettőszázötven forint) részletben kerül Támogatott 

részére folyósításra akként, hogy az első részlet kifizetése a jelen finanszírozási szerződés 

aláírásától számított 5 napon belül, míg minden további részlet 2019 májusa és novembere 

közötti időtartamban legkésőbb minden tárgyhónap utolsó munkanapjáig, december 

hónapban pedig 45.139.000 Ft 2019. december 20-ig  kerül átutalásra Támogatott OTP Bank 

Nyrt-nél vezetett 11732002-23546723 számú bankszámlájára. 
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Támogató a Támogatott részére a 2020. évi finanszírozási szerződésnek az aláírásáig 2020. 

január 1. napjától kezdődően minden tárgyhó utolsó munkanapjáig a tárgyévet megelőző évi 

kompenzáció 1/8-ad részének megfelelő összegű finanszírozást teljesít minden tárgyhó utolsó 

munkanapjáig. 
 

 

A Szerződés további rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak. 

 

Jelen 1. sz. módosítás 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1 példány Támogatottnál, 2 példány pedig Támogatónál marad. 

 

Jelen 1. sz. módosítást a Felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  
 

Kecskemét, 2019. december … 

  

 

 

 

 

 ................................................................................   ....................................................................  

 Támogatott Támogató 

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. Kecskemét Megyei Jogú Város 

 Hári Ernő Önkormányzata 

  ügyvezető Szemereyné Pataki Klaudia 

  polgármester 


