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Ügyiratszám: ………../2018. 
 

Bérleti Szerződés 
3. számú módosítása 

 
 
amely létrejött egyrészről  Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok (a 

továbbiakban: Konzorcium) képviseletében eljáró, az alábbiak 
szerint azonosított Gesztor önkormányzat 
megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 
székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8.  
képviseletében a Konzorcium ………számú határozat alapján 
Tarnóczi József Polgármester 
adószám: 15735605-2-05   
KSH azonosító: 15735605-8411-321-05 
egyéb szervezeti azonosító: 735605 
továbbiakban mint Konzorcium, Bérbeadó 
 

másrészről 
 

       Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási  
       Önkormányzati Társulás 
       székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
       törzskönyvi azonosító szám: 837523 
        adószám: 15837525-2-05 
       KSH statisztikai számjel: 15837525-3811-327-05    
       képviseletében: Dr. Kriza Ákos elnök  
            Miskolci Tibor alelnök  
      továbbiakban mint, Bérlő 

 
között alulírott napon az alábbi feltételekkel:  
 
 
1.  A Miskolc Térségi Konzorciumot képező tagönkormányzatok (a továbbiakban: 

Konzorcium) és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
között 2017. december 12. napján a 442.043/2017. iktatószámon bérleti szerződés jött 
létre. A bérleti jog biztosításának célja a Konzorcium osztatlan közös tulajdonában álló, a 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyon egységes és hatékony a Társulás, 
mint közszolgáltatóval szerződő fél általi működtetésének, hasznosításának és 
nyilvántartásának biztosítása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatékony ellátása és a 
közfeladat-ellátás feltételeinek biztosítása érdekében.  

 

2. A Konzorcium tulajdonát képező Doppstadt DW2560 E1 előaprító hajtómű cseréje miatt 

megemelkedett az eszköz értéke, melyre az éves elszámolásra kerülő értékcsökkenés 

arányában történt a bérleti díj meghatározása 2019 év vonatkozásában, ezért szükséges a 

szerződés 4. számú mellékletének módosítása. 

 

4. A Felek a bérleti szerződésnek a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását szolgáló vagyon 
használatáért fizetendő 2019. évi bérleti díjat tartalmazó 4. számú mellékletében 
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megállapított nettó 561. 673.992,- Ft bérleti díjat a bérleti szerződés 2. számú 
módosításában rögzített változására tekintettel nettó 562. 395.866,- Ft összegre 
módosítják. 

5.  Felek kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás 2019. január 1. napján lép hatályba. 
 
6.  Felek rögzítik, hogy a bérleti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 

tartalommal érvényben maradnak, azokat magukra nézve továbbra is kötelezőnek ismerik 
el. 

 
7. Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasták és kölcsönös értelmezés után, mint 

akaratuknak mindenben megfelelőt helybenhagyólag aláírták. 
 
Mellékletek: 
 

4. számú melléklet: induló bérleti díj  
 
Kelt: Miskolc, 2018. év ………….hónap …………..napján 
 
 
 
 
               ….…………………………….. 
              Miskolc Térségi Konzorcium 
  

Bérbeadó képviseletében 
 

               ….…………………………….. 
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás 
  

Bérbeadó képviseletében 
 

                   Tarnóczi József 
                     polgármester 

Dr. Kriza Ákos             Miskolci Tibor 
        elnök                            alelnök 

  
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző: Miskolcon, 2018. év ……………hónap …………..napján 
 
 

…………………………………….. 
Polgári Mátyás 
főosztályvezető 

Gazdálkodási Főosztály 


