
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

10. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

székhelye:  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

adószáma: 15735722-2-43 

képviseli: dr. Bácskai János, polgármester 

a továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről   FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó 

Nonprofit Kft. 

székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89. 

adószám: 18229329-2-43 

képviseli: Sebők Endre ügyvezető igazgató 

a továbbiakban: Közszolgáltató 

 

 

- Önkormányzat és Közszolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek -  

 

között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek 2015. december 23-án a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt egyes településüzemeltetési 

feladatok ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek 

egymással 2016. január 01. – 2019. december 31-ig tartó határozott időtartamra. 

 

2. Felek a Szerződés 3.1. pontját az alábbi új V. alponttal egészítik ki: 

 

„V.  Illegális hulladéklerakó felszámolása az Önkormányzat tulajdonában vagy 

kezelésében lévő zöldfelületeken, közterületeken, erdőkben, melynek keretein 

belül a Közszolgáltató gondoskodik az illegális hulladék elszállításáról.” 

 

3. Felek a Szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 

„4.2. Kompenzáció számítása 

A Kompenzáció mértékét a Szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell 

meghatározni. A kompenzáció mértéke a 3.1. pontban és az 1. számú mellékletében foglalt 

feladatok vonatkozásában 2019. évre vonatkozóan bruttó 452.284.000,- Ft, azaz 

négyszázötvenkettőmillió-kettőszáznyolcvannégyezer forint, melyből január-április 

hónapokra 126.914.600,- Ft került kiszámlázásra, május hónapra utalandó 33.376.800,- Ft, 

júniustól novemberig utalandó 41.713.229 Ft/hó, december hónapra utalandó 41.713.226,- 

Ft..” 

 

 

 



4. Felek a Szerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„4.3. Eseti megrendelések 

Az Önkormányzat eseti megrendeléseire 2019. évben bruttó 114.800.000,- Ft, azaz 

egyszáztizennégymillió-nyolcszázezer Ft keretösszeget határoznak meg a Felek. A 

keretösszegből bruttó 42.800.000,- Ft a városüzemeltetésért felelős iroda feladatkörébe 

tartozó – a szerződés 3.1. pont I., II. alpontjában foglalt – feladatok általános szakmai 

színvonalat meghaladó minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az Önkormányzat 

Közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti igényeire 

használható fel. A keretösszegből bruttó 72.000.000,- Ft a vagyongazdálkodásért felelős iroda 

feladatkörébe tartozó – a szerződés 3.1. pont III. alpontjában foglalt – feladatok általános 

szakmai színvonalat meghaladó minőségi és mennyiségi igényeire, valamint az 

Önkormányzat Közszolgáltató feladataihoz szorosan kapcsolódó, de abba nem tartozó eseti 

igényeire (pl. lakóépületek, lakások lomtalanítási munkái) használható fel. 

Amennyiben a városüzemeltetésért felelős iroda vagy a vagyongazdálkodásért felelős iroda 

eseti megrendelései kimerítették az adott irodához tartozó keretösszeget, az eseti megrendelés 

megrendelhető és kifizethető a városüzemeltetésért felelős iroda és a vagyongazdálkodásért 

felelős iroda vezetőjének együttes hozzájárulásával a másik iroda rendelkezésre álló 

keretösszegének terhére. 

A keretösszeg felhasználása során az Önkormányzat jelzi Közszolgáltatónak igényét, aki arra 

vonatkozóan árajánlatot ad. Az árajánlat alapján Önkormányzat a keretösszeg terhére 

megrendelheti Közszolgáltatótól az adott árut, vagy szolgáltatást.” 

5. Jelen szerződés módosító rendelkezései 2019. június 1. napján lépnek hatályba. 

6. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

7. Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

8. Felek jelen módosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 4 (négy) példányban és 2 (kettő) oldal terjedelemben írják alá. 
 

 

Budapest, 2019. ………… 

 

………………………………………….                          …………………………………… 

dr. Bácskai János polgármester         Sebők Endre 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros                   ügyvezető igazgató 

Önkormányzata      FESZOFE Kft. 

 

Pénzügyi ellenjegyző 

……………………………………………… 

Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

Nyeste-Szabó Marianna 

Pénzügyi Irodavezető 

 

 

 

 


