
 
JEGYZŐKÖNYVI  K I V O N A T 

 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 28-án (szerda) 1000 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  
 
Tárgy: A Turai Városüzemeltetési Szolgáltatási Kft.vel kötött Támogatási szerződés módosítása 
 
Jelen lévő képviselők száma: 5 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 

133/2020. (X.28.) határozat: 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turai Városüzemeltetési Kft.-vel, a 
100/2020.(IX.2.) határozata alapján 2020. szeptember 2-án létrejött Támogatási szerződést az 
alábbiak szerint módosítja:  

 
Támogatási szerződés módosítása 

 
Tura Város Önkormányzata (székhelye: 2194 Tura, Petőfi Sándor tér 1.; PIR száma:730566 
adószáma: 15730552-2-13.; bankszámlaszáma: 12001008-00379356-00100008; képviseli: 
Szendrei Ferenc polgármester) mint támogató (továbbiakban: támogató), 
és 
a Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 2194 Tura, 
Petőfi Sándor tér 1., cégjegyzékszáma: 13 09 206992; statisztikai számjele: 28733892-8130, 
adószáma: 28733892-2-13; bankszámlaszáma: 50465071-10003592-00000000, képviseli: 
Nagyné Seres Terézia ügyvezető) mint kedvezményezett (továbbiakban: kedvezményezett) 
(továbbiakban együtt: Felek)  
között, Turán, 2020. szeptember 2-án létrejött Támogatási szerződést Felek az alábbiak szerint 
módosítják:  
 

1.) A Támogatási szerződés „II. pontja:  
 

„II. A jelen szerződés tárgya 
A Felek megállapodnak abban, hogy a támogató az önkormányzatnak végzett közfeladatok 
ellátása céljából működési célú támogatást nyújt a kedvezményezettnek.   
Felek rögzítik, hogy a támogató által nyújtott támogatás forrása Tura Város 2020. évi 
költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2020(II.12.) 
önkormányzati rendelete elfogadott 11.056.356.Ft összegű átadott pénzeszköz.”  

 
helyébe az alábbi II.  pont lép:  
 
„II. A jelen szerződés tárgya 
A Felek megállapodnak abban, hogy a támogató az önkormányzatnak végzett közfeladatok 
ellátása céljából működési célú támogatást nyújt a kedvezményezettnek.   



Felek rögzítik, hogy a támogató által nyújtott támogatás forrása Tura Város 2020. évi 
költségvetéséről és gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról szóló 4/2020(II.12.) 
önkormányzati rendeletében elfogadott 17.197.356,- Ft összegű átadott pénzeszköz.” 

 
2.) A módosítás a Támogatási szerződés egyéb részeit nem érinti, azok változatlanul 

fennállnak.  
 

3.) Támogatási szerződés módosítását a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben 
egyezőt, elolvasás és  kellő megértés után, cégszerűen jóváhagyólag aláírtak. 
 
Tura, 2020. október „………” 
 

Tura Város Önkormányzata     Turai Városüzemeltetési Szolgáltató Kft 
képv.Szendrei Ferenc polgármester                           képv.: Nagyné Seres Terézia  ügyvezető 

bérbeadó                  bérlő 
 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester, Nagyné Seres Terézia ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc sk.                                                         Dolányi Róbertné sk. 
                           polgármester                                                                         jegyző 
 
 
 
 


