
 

 

KIVONAT 
 

A Képviselő-testület 2019. július 19-én megtartott  
rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
147/2019. Kth. 
Együttműködési megállapodás módosítása a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel 
 

H a t á r o z a t  
 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  2019.március 
28-án elfogadott 64/2019.Kth. 1.számú melléklete –Együttműködési megállapodás 
szerződés módosítás- helyébe jelen határozat 1.számú melléklete lép.  
 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten felhatalmazza a 
Polgármestert a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal kötendő Együttműködési megállapodás módosításának 
aláírására. 

 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető 
dr. Rékasi Cecília aljegyző 
MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 54-60. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző 
 
 

K. m. f. 
 

 
Fülöp Róbert s.k.     Komlósné dr. Fekete Anikó jegyző helyett: 

       dr. Rékasi Cecília aljegyző s.k.  

 
Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 

 

Hunyadi Péter s.k.      Laskovicsné Terzics Edit s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2019. július 19. 

 



 

 

1.számú melléklet 
Szerződésszám:                  20749-2/2019/MAV 
 

Együttműködési megállapodás  
I. számú módosítása 

mely létrejött egyrészről a MÁV Magyar Államvasutak Zártkör űen Működő 
Részvénytársaság (MÁV Zrt.) 
Székhelye:    1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 
Levelezési cím:  6720 Szeged Tisza L. krt. 28-30. 
Cégjegyzékszáma:   01-10-042272 
Cégbírósága:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószáma:    10856417-2-44 
Statisztikai számjele:   10856417-5221-114-01 
Számlavezető pénzintézete: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Számlaszám:    10200971-21522347-00000000 
Számlázási cím:   MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Számla postázási címe:  MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 24. 
Képviseli:    Mondi Miklós pályavasúti területi igazgató 
    Bácsi Sándor gazdálkodási igazgató-helyettes 
mint megrendelő, a továbbiakban: MÁV Zrt , 
 
másrészről Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

Levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., 

Törzskönyvi azonosító:  724902 

Statisztikai számjele: 15724904-8411-321-03 

Adószám: 15724904-2-03 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732064-15338806-00000000 
Képviseli:  Fülöp Róbert polgármester 
a továbbiakban: Önkormányzat, 
 
(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek 
szerint. 

Preambulum 

Szerződő felek 2016. december 06-án Együttműködési megállapodás megnevezésű megállapodást 
kötöttek (továbbiakban: Együttműködési megállapodás) Kiskunhalas állomás és környéke 
vonatkozásában. 
Szerződő felek az Együttműködési megállapodást a mindkét fél általi aláírás napjával, közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják, azzal, hogy a módosított rendelkezéseket 
jogviszonyukra 2019. április 1. napjával kezdődően rendelik alkalmazni. 

A szerződés módosítása 

I. Az Együttműködési megállapodás „1. Megállapodás tárgya, célja” című pontjának 
negyedik bekezdéséből  Szerződő felek törlik az 1.4. I. alpontot. 

II.  Az Együttműködési megállapodás 3.1. pontját Szerződő felek az alábbiak szerint 
módosítják: 
3.1. A MÁV Zrt. vállalja, hogy a jelen Megállapodás szerinti közfeladatok teljesítésére, 
közszolgáltatások nyújtására és közös közérdekű célok megvalósítására irányuló együttműködés 



 

 

keretében, a jelen Megállapodás 1.4. pontjában rögzített feladatok szerződésszerű elvégzéséért a 
II.1 alpontban felsorolt feladatok vonatkozásában 1.132,- Ft + ÁFA/hó összeget, azaz 
egyezeregyszázharminckettő forint + ÁFA/hó összeget, míg a II.2 alpontban felsorolt feladatok 
vonatkozásában 52.400,- Ft + ÁFA/hó összeget, azaz ötvenkettőezer-négyszáz forint + ÁFA/hó 
összeget fizet meg az Önkormányzat részére.  

Záró rendelkezések 

A Felek kijelentik, hogy az Együttműködési megállapodás kizárólag a jelen 
szerződésmódosítással együtt érvényes és annak elválaszthatatlan része.  

Felek rögzítik, hogy az Együttműködési megállapodás jelen szerződésmódosítással nem érintett 
rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

Jelen két oldalból álló szerződésmódosítás 4 példányban készült, melyből 2 példány a MÁV Zrt., 
2 példány az Önkormányzat birtokában marad. 

Az Önkormányzat jelen szerződés módosítást aláíró képviselője a Ptk. 3.31.§-ára is különös 
figyelemmel a jelen szerződés módosítás aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget 
vállal azért, hogy a jelen szerződés módosítás vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és 
nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró 
nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, 
akkor jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges 
jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen szerződés megkötésére és 
aláírására. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes 
felelősség az aláírót terheli, a korlátozás a MÁV Zrt-vel szemben nem hatályos és annak 
semmilyen következménye a MÁV Zrt-t nem terheli. 

Jelen szerződés módosítást a Szerződő felek elolvasták, az abban foglaltakat szándékukkal, 
akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írják alá. 
 
Kiskunhalas, 2019..……………… …………….., 2019..………………..  
     
 
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
képviseletében: 

 
MÁV Zrt. képviseletében: 

  
 

   

       ----------------------------  --------------------------- --------------------- 
            Fülöp Róbert  Mondi Miklós Bácsi Sándor 
            polgármester  pályavasúti gazdálkodási 
   területi igazgató igazgató-helyettes 
Jogi ellenjegyzés: 
 …………………………… 
 Komlósné Dr. Fekete Anikó 
 jegyző 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
 
 Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
 …………………………  
 Csendes Ildikó 
 pénzügyi- és gazdálkodási vezető 
 Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 


