
  
  

 

INGYENES HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 

MÓDOSÍTÁS III. 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata 

székhelye: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.  

képviseli: Lőrincz György polgármester 

törzsszáma: 727936 

adóigazgatási azonosító száma: 15727938-2-08 

bankszámlaszáma: 11737076-15366942 

KSH statisztikai számjele:15727938-8411-321-08 

mint Átadó (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint a 

 

Győri Tankerületi központ  

székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 17.,  

képviseli: Dr. Nagy Adél tankerületi igazgató  

adóigazgatási azonosító száma: 15835121-2-08 

előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10033001-00336860-00000000 

KSH statisztikai számjele: 15835121-8412-312-08 

mint használatba vevő (a továbbiakban: Használatba Vevő)  

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel: 

 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy KLIK/74/146-7/2017 iktatószámon használati megállapodást kötöttek 

egymással 2017. június 16. napján (a továbbiakban: megállapodás). A hivatkozott megállapodásban 

szabályozták a Felek többek között a Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár nagyterme 

használatának időtartamát, az ehhez kapcsolódó költségek megtérítésének szabályait. A használat 

időtartam megváltozott, erre tekintettel a Felek a megállapodást a 2020. december 30. napján kelt 

okirattal módosították. Ezt követően a Felek új használati arányszámban állapodnak meg erre 

tekintettel az eredeti megállapodást ismételten módosítják és az alábbi tartalommal fogadják el. 

 

II. A szerződés módosítás tárgya 

 

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a megállapodás 6. pontjában szereplő táblázatot, az alábbi 

tartalommal fogadják el: 

 

 Használatba Vevő ingyenes 

használatának 

Önkormányzat használatának 

 aránya  

% 

aránya  

% 

Jánossomorjai Körzeti 

Általános Iskolához 

tartozó tanuszoda (615 

m2) 

 

 

35 

 

 

65 

 

 

2. A Felek rögzítik, hogy a használat arányának változása okán kizárólag a százalékos megjelölésre 

vonatkozóan módosítják a megállapodás IV 2. és 3. pontját, és az alábbi tartalommal fogadják el. 

 

„2. Tekintettel arra, hogy az uszoda vonatkozásában elkülönített gáz főmérő, az intézmény 

átvételét követően is az Önkormányzat nevén van, az Önkormányzat a Használatba vevőre a 



  
  

 

teljes fogyasztásból jutó költséget (35 %) havonta utólag a szolgáltató által megküldött – az 

intézményvezető által igazolt - számla alapján a kézhezvételtől számított öt napon belül  

számlázza, amelyet Használatba vevő a számla kézhezvételét követő 10 napon belül köteles az 

Önkormányzat bankszámlájára történő átutalással megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a 

fizetési határnaptól az Önkormányzatot a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti 

meg.  

3. A villamos-energia és a vízszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségvállalás átadásra került a 

Használatba vevőnek, azaz a Fenntartó nevére kerültek az intézmény egységes főmérői. 

Mivel az uszoda rendelkezik külön almérőkkel, erre tekintettel, a villamos-energia almérő, 

valamint vízszolgáltatás esetében a medence és a csap almérői alapján mért fogyasztás 

ellenértékének arányos részét (65 %) havonta utólag a Használatba vevő számlázza az 

Önkormányzat felé. A Használatba vevő a díjat a tárgyhónapot követően a szolgáltató által 

megküldött számla alapján a kézhezvételtől számított öt napon belül számlázza, az 

intézményvezető által ellenőrzött almérő állások alapján, amelyet az Önkormányzat a számla 

kézhezvételét követő 10 napon belül köteles a Használatba vevő bankszámlájára történő 

átutalással megfizetni. A fizetés késedelme esetén, a fizetési határnaptól a Használatba vevőt a 

Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg. „ 

 

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a megállapodás 3. sz mellékletében szereplő tételeket az alábbi 

tartalommal fogadják el: 

 

Az uszoda egyéb működési költségeinek tételes felsorolása: 

 

1 fő uszoda gépész vállalkozási díja: 210.000,- Ft/hó 

1 fő megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott takarítónő megbízási díja: 40.000.-

Ft/hó 
 

 

III. Egyéb rendelkezések 

 

1. A Felek egyező akarat mellet rögzítik, hogy a megállapodás jelen okirattal nem módosított  részei 

továbbra is hatályosak, és kötelezik a Feleket. A Felek rögzítik, hogy a jelen módosító okiratban 

foglaltakat 2021. szeptember 1. napjától alkalmazzák. 

 

2. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai az 

irányadóak. Jelen okirat 4 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány az Önkormányzatot, 2 

példány az Használatba Vevőt illeti meg. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös 

értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták. 

 

 

Kelt: Győr, 2021. szeptember … 

 

 

 

………………………………………… 

Önkormányzat 

képviseli 

                       Lőrincz György 

polgármester 

……………………………………….. 

Győri Tankerületi Központ 

képviseli 

Dr. Nagy Adél 

tankerületi  igazgató 

 

 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., …….……….. 

 

…………………………………………… 

Önkormányzat 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: ……………..,  

 

…………………………………………… 

Tankerületi Központ 



  
  

 

 

Ellenjegyzem: 

Kelt: …………….., …….……….. 

 

………………………………………. 

jegyző 

Jogi ellenjegyzés: 

Kelt: ……………..,  

 

………………………………………. 

 


