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Megállapodás előlegről 
amely létrejött egyrészről  
Szentendre Város Önkormányzat  Cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3. 
Adószám: 15731292-2-13 
KSH statisztikai számjel: 15731292-8411-321-13 
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 731290  
Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 
a továbbiakban, mint Önkormányzat, 
 
másrészről  
Városi Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Cím: 2000 Szentendre, Szabadkai u 9.  
Cégjegyzékszám: 13-10-040159  
Képviseli: Kroó József vezérigazgató és Filo Frigyes vezérigazgató-helyettes 
a továbbiakban, mint Társaság, 
együttesen: Felek  
között az alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 
 
 
Felek rögzítik, hogy a Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének  152/2014. (VI. 12.) Kt. 
sz. határozata alapján, előleg megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel: 
 

 
1. Önkormányzat a Társaság részére a működési támogatással kapcsolatos kérdések rendezéséig, 

legkésőbb 2014. október 30. napjáig maximum 119.200.000.-Ft, azaz Száztizenkilencmillió-
kettőszázezer forint összegű előleget biztosít a Társaság által a 2014. évben, az Önkormányzat 
rendelkezése alapján ellátandó feladatok finanszírozhatósága érdekében, az Önkormányzat 
tárgyévi költségvetésében és a Társaság üzleti tervében működési támogatás címen tervezett 
előirányzat terhére, időarányosan, a 2014. év első tíz hónapjára vonatkozóan, a Város 2014. évi 
költségvetéséről szóló Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.04.) 
önkormányzati rendeletének 26.§ (6) és a 27. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen előleg-megállapodás 1. pontjában rögzített összeg folyósítása az 
alábbiak szerint történik: az Önkormányzat az összeg 1-6. havi részletét, összesen 71.520.000,- Ft-
ot 2014. június 15-ig átutalja, a fennmaradó összeget havi részletekben fizeti meg, oly módon, 
hogy havonta 11.920.000,- Ft-ot minden hónap 15. napjáig átutal Társaság fent megjelölt 
bankszámlájára. 

3. Felek a nyújtott előleggel 2014. október 31. napjáig elszámolnak a Felek közötti 
megállapodásokban az azokkal kapcsolatban felmerült, az Önkormányzat által a Társaság részére 
teljesítendő kifizetések figyelembe vételével. 

4. A Társaság a 3. pont szerinti elszámolást követő 15 napon belül visszafizeti az előlegnek azt a 
részét, melyre a 3. pont szerinti elszámolás alapján nem válik jogosulttá a 2013. október 31. 
napjáig, mint esedékességi időpontig.  

5. Késedelmes fizetés esetén a másik szerződő fél törvényes kamatot követelhet. 
6. A Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyilatkozik, hogy  

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben 

foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 49. § (2) bekezdése a) pont szerinti 

átlátható szervezetnek minősül. 
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7. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon hatályos 
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

8. Jelen megállapodást Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 
Szentendre, 2014. június                  . 
 
 
 

Kroó József                                   Filo Frigyes                                           dr. Dietz Ferenc        dr. Molnár Ildikó vezérigazgató                       vezérigazgató-helyettes                                        polgármester              címzetes főjegyző 
 

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.                                                             Szentendre Város Önkormányzat 


