1. számú melléklet
MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
(Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. szám, adószám: 15733658-2-18, képviseli: Dr.
Nemény András polgármester), továbbiakban: Önkormányzat,
másrészről Szombathely Városi Vásárcsarnok (Szombathely, Hunyadi János út 57., adószám: 15421216-2-18, képviseli: Polákovics Marietta intézményvezető), a
továbbiakban: Vásárcsarnok,
harmadrészről …………………………………………………………….. mint Kereskedő
(székhelye: ………………..………………………………………………………………….,
cégjegyzékszáma / nyilvántartási száma: ………………………………………………,
adószáma: …………………………………………………………………...……………….,
amennyiben gazdasági társaság, képviselője: ...………………………………………...)
a továbbiakban: Kereskedő között,
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a települési támogatás keretében nyújtott
ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló 8/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet 10/A. § értelmében [bevezető szöveg a rendelet
alapján] Jelen szerződés a piaci vásárlási utalvány (a továbbiakban: utalvány)
használatából adódó feladatok lebonyolítását és az elszámolás rendjét
szabályozza az Önkormányzat, a Vásárcsarnok és a Vásárcsarnok területén
árusító Kereskedő között.
2. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy az utalványt árusítása során
ellenértékként beváltja, figyelemmel arra, hogy az utalványból pénz nem adható
vissza. A Kereskedő köteles az utalványt átvételkor további felhasználásra
alkalmatlanná tenni és megőrizni.
3. A Vásárcsarnok kötelezettséget vállal arra, hogy Kereskedőtől a felhasznált
utalványokat minden héten, előzetesen egyeztetett időpontban begyűjti, azokat
naprakész, kereskedőkre bontott nyilvántartás vezetésével összesíti és az
Önkormányzat részére heti rendszerességgel átadja.
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4. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pont szerint elszámolt
utalványok értékét a részére történő átadástól számított legkésőbb 5
munkanapon belül megfizeti a Kereskedő részére, a Kereskedő által megadott
xxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxx pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlára történő
átutalással.
5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás a minden
fél általi aláírása napján lép hatályba. A megállapodást a felek határozott időre,
2021. február 28. napjáig kötik, tekintettel arra, hogy az utalvány
beválthatóságának utolsó napja 2021. január 31. Az Önkormányzat az előbbi
napig felhasznált, elszámolt utalványok alapján teljesít utoljára kifizetést, a 4.
pontban foglaltak szerint.
6. Jelen megállapodást a felek bármelyike írásban mondhatja fel, a felmondó
nyilatkozat többi féllel történő közlésének hónapja utolsó napjával.
7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos
jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései alkalmazandók.
8. A felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
elolvasás után jóváhagyólag aláírták.
Szombathely, 2020……………..

………………………….

………………………….

………………………….

Dr. Nemény András

Polákovics Marietta

név

polgármester

intézményvezető

Kereskedő

Önkormányzat képv.

Vásárcsarnok képv.

A kötelezettségvállalást pénzügyileg ellenjegyezte:
…………..év………………………..hó……….nap
………………………………………………………..
Stéger Gábor osztályvezető
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