Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2018. (IX. 26.) önkormányzati határozata
a Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület tulajdonában lévő PZR-387 forgalmi
rendszámú autóbusz üzemeltetője által vállalt kedvezményes személyszállítási díjakról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:
A Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület tulajdonában lévő PZR-387 forgalmi rendszámú
autóbusz üzemeltetője által vállalt kedvezményes személyszállítási díjakról szóló tájékoztatót
és a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást tudomásul veszi.
Felelős: Molnár Csaba elnök
Határidő: azonnal
Értesülnek: Képviselő-testület tagjai helyben,
Hegyes Zoltán polgármester helyben,
Fekete Géza alpolgármester helyben,
Török István jegyző helyben
Molnár Csaba elnök,
VITALLIFE Szabadidő és Sportcentrum Nonprofit Kft. 5435 Martfű, Rákóczi
út 80.,
Nagyközségi Könyvtár,
Irattár.
Cibakháza, 2018. szeptember 26.
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jegyző

172/2018. (IX. 26.) önkormányzati határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött az alábbi felek által az aláírás napján a jelen megállapodásban rögzített feladat
megvalósítására.
1. név: Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület
székhely: 5462 Cibakháza, Szabadság tér 5.
nyilvántartási szám: 16-02-0000310
adószám: 19866200-1-16
képviselő: Molnár Csaba elnök
bankszámlaszám:MKB Bank Zrt. 10402575-50526675-82721008
(a továbbiakban: egyesület)
2. név: VITALLIFE Szabadidő és Sportcentrum Nonprofit Kft.
székhely: 5435 Martfű, Rákóczi út 80.
cégjegyzékszám: 16-09-016384
adószám: 25332605-2-16
képviselő: Doroginé Bálint Edina ügyvezető
bankszámlaszám:Unicredit Bank Zrt. 10918001-00000083-28040005
A felek a PZR-387 forgalmi rendszámú, Ford gyártmányú, Tranzit típusú autóbuszra
vonatkozásában az alábbi bérleti, valamint személyszállítási díjszámítást alkalmazzák 2018.
évre vonatkozóan:
A VITALLIFE Szabadidő és Sportcentrum Nonprofit Kft.(továbbiakban Kft.) látja el2018.
évben a Cibakházi Nagyközségi Sportegyesületrészéről felmerülő edző és bajnoki
mérkőzésekre történő személyszállítási szolgáltatási tevékenységet. A Kft. a szolgáltatás
ellenértékeként a mérkőzésekre történő szállítás esetében nettó 50 Ft/km kilométerdíj, és nettó
2.125 Ft/ óra sofőr díj számlázására együttesen jogosult. A teljesített fuvarfeladat költsége
igazolt menetlevél alapján a ténylegesen megtett kilométer, és fuvarozási idő alapján kerül
kiszámlázásra. Az autóbusz busz ki- és beállására legfeljebb 1/2 - 1/2 órát vagy 15-15 km-t
számíthat fel az üzemeltető. A mérkőzések időpontjait és azok helyszínét a Magyar
Labdarugó Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága által kiadott hivatalos
sorsolás és játékrend tartalmazza. Az edzőmérkőzések időpontjait a Labdarugó Egyesület
elnöke jogosult előre leegyeztetni. Az autóbusz megrendelések csak írásban történnek, Az
egyesület a vitallife.martfu@gmail.com e-mail címre küldi meg a szolgáltatás megrendelőket.
A Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület az autóbusz vonatkozásában az üzembentartó
irányába 2018. évben havi bruttó 10.000 Ft bérleti díjat érvényesít, melynek kiszámlázása
negyedévente történik.
A felek megállapodnak abban, hogy 2018. évben a fentiekben meghatározott személyszállítási
szolgáltatások vonatkozásában további költségek és díjak már nem számíthatóak fel. A Kft. a
megállapodott szállítási tevékenység teljesítéséhez más járművet is igénybe vehet, azonban a
szükséges személyszállító eszköz biztosítása a Kft. feladata.

Az autóbusz üzemeletetésével kapcsolatos valamennyi költség (kötelező felelősség biztosítás
telephely engedély, autóbusszal busszal díj ellenében végzett személyszállítási engedély és
közösségi engedély, a üzemeltetéshez szükséges vagyoni biztosíték, gépjárműadó, kötelező
szervizek és szükséges javítások költségei ) a Kft-t, mint a jármű üzembentartóját terheli.
Cibakháza, 2018. szeptember ….
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Cibakházi Nagyközségi Sportegyesület
részéről Molnár Csaba elnök

…………………………….
VITALLIFE Szabadidő és
Sportcentrum Nonprofit Kft.
részéről Doroginé Bálint Edina
ügyvezető

