NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

190/2014.(IX.25.) számú
határozata

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött üzembentartói szerződés módosítására

A Közgyűlés

1.

az előterjesztést megtárgyalta és jóváhagyja, egyetért azzal, hogy az LXW-958 forgalmi
rendszámú gépjármű üzembentartói joga 2016. augusztus 26. napjáig a Klebelsberg
Intézményfenntart ó Központ javára bejegyzésre kerüljön azzal, hogy a KLlK a gépjármű
üzembentartói jogát kizárólag az Arany János Tehetséggondozó Program működtetéséhez
biztosítja .

2. a határozat mellékletét

képező

üzembetartói

szerződés

módosítást j óváhagyja .

Felhatalmazza : Dr. Kovács Ferenc polgármestert - Dr. Szemán Sándor címzetes
ellenjegyzése mellett -, a 2 . pontban meghatározott szerződésmódosítás aláírására .

főjegyző

k.m.f.

jt ./~JDr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Erről

értesülnek :
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi Tankerületi Igazgatója

Melléklet a 190!2014.(tX.25.) számú határozathoz
Üzembentartói szerződés
módosítás

amely létrejött egyrészről Nyíregyháza, Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
adóigazgatási azonosító száma: 15731766-2-15
statisztikai számjele: 15731766-8411-321-15
képviseletében : Dr. Kovács Fe renc Polgármester, mint Tulajdonos
másrészről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
székhelye : 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
adóigazgatási azonosító száma: 15799658-2-41
statisztikai számjele : 15799658-8412-312-01
képviseletében : Kőhegyi Edit tankerületi igazgató, mint Üzembentartó
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

A Szerződő felek megállapítják, hogy közöttük 2013 . október 31. napján határozott idejű szerződés
jött létre az LXW-958 forgalmi rendszámú Opel Vivaro típusú, WOLl7BHB69V613537 alvázszámú,
M9RM786C159905 motorszámú, 145029L törzskönyvszámú, GL12217 forgalmi engedély számú
személygépkocsi üzemeltetésére. A szerződés 2. pontja szerint Üzembentartó a szerződés
meghosszabbítását lejárat előtt kezdeményezte, amelyről Tulajdonos soron következő Közgyűlésén
határozatot hozott.
2. A fentiekre tekintette l Felek a szerződést 2016. augusztus 26. napjáig meghosszabbítják.
3. Üzembentartó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott személygépkocsi
2014. szeptember 15. napján készült állapotfelmérésében meghatározott műszaki hibát saját
költségén kijavíttatja és azt Tulajdonos felé a javításról kiállított számla másolat bemutatásával
legkésőbb 2014. október 6. napjáig igazolja. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben
üzemeltető ezen szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződés megszűnik.
4. A szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában maradnak hatályban.
5. A 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 50. § (1) bekezdése szerint a jogviszonyra a régi Ptk.
rendelkezései irányadók.

1.

Felek a jelen okiratot - annak áttanulmányozását és értelmezését
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

követően,

mint akaratukkal mindenben

Nyíregyháza, 2014. szeptember 25.
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