
118/2020. (IX. 17.) határozat 4. sz. melléklete 

 

Megállapodás 1. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről: 

Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 1., cégjegyzékszám: 

03-09-131712, adószám: 26338958-2-03, képviseli: Ivkovicné Béres Tímea ügyvezető), továbbiakban, 

mint Átadó, 

   

másrészről: 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., 

képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester, KSH szám: 15724540-8411-321-03, adószám: 

15724540-2-03, PIR: 724540), továbbiakban, mint Átvevő között az alábbi feltételekkel: 

 

Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük 2019. június 28. napján megállapodás (a továbbiakban: 

megállapodás) jött létre az Átadó által, a kecskeméti 10202/2 hrsz-ú ingatlan területén megvalósított 

beruházás államháztartáson kívüli forrásként történő átadás-átvétele vonatkozásában. A megállapodás 

megkötését követően Felek megállapították, hogy a megállapodásban rögzített beruházási összeg nem 

tartalmazza a beruházás bekerülési értékeként az eszközök létesítése, üzembe helyezése érdekében az 

üzembe helyezésig az eszközökhöz egyedileg hozzákapcsolható összes tételt, ezért a megállapodást 

közös megegyezéssel, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2020. (IX.17.) 

határozatával összhangban az alábbiak szerint módosítják:  

 

1. Felek a megállapodás „Előzmények” című részét az alábbiak szerint módosítják: 

 

„Átadó a szervezetén belül működő Kecskeméti Nemzeti Kosárlabda Akadémia sportfejlesztési 

programjának keretében 98 férőhelyet – 95 db személygépkocsi és 3 db mozgáskorlátozott 

parkolóhelyet – magában foglaló zárt parkolót, valamint napelemparkot alakított ki a 

kecskeméti 10202/2 hrsz-ú ingatlan területén. A parkoló betonelemes burkolt felülete 2936 m2 

nagyságú, betonburkolatú felülete 136 m2, csapadékvíz szikkasztó hálózata 320 m. Az 50 kVA 

teljesítményű, alumínium tartószerkezeten elhelyezett napelempark Canadian Solar gyártmányú 

napelem modulokkal, SMA inverterekkel valósult meg. A megvalósult beruházás összértéke 

bruttó 168.472.052,- Ft. 

 

Átadó az elhelyezett vagyonelemek tulajdonjogát át kívánja adni Átvevő részére, tekintettel 

arra, hogy ezek önkormányzati tulajdonú ingatlanon találhatóak.” 

 

2. A megállapodás mellékletének helyébe Felek közös megegyezése alapján a jelen megállapodás 

módosítás mellékletében foglalt tétel lista lép. 

 

3. A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. 

 

4. A megállapodás 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1 példány az Átadónál, 2 példány pedig Átvevőnél marad. 

Jelen megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

Kecskemét,   

 

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

Szemereyné Pataki Klaudia 

polgármester 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Átvevő 

Ivkovicné Béres Tímea 

ügyvezető 

Kecskeméti Junior Sport 

 Nonprofit Kft. 

Átadó 

 


