
1. számú melléklet 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

11. 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 a 4.7. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

„4.7. Pénzügyi rendezés 

A Felek megállapodnak abban, hogy Közszolgáltató az általa tárgyhóban elvégzett, a 3.1. pontban felsorolt 

feladatokról összesítő kimutatást készít, mely alapján a kompenzáció havi összegéről a 4.6. pont szerint jogosult 

benyújtani számláját az Önkormányzatnak. Közszolgáltató a számla alapját képező összesítő kimutatást köteles a 

számlával együtt benyújtani az Önkormányzat részére. 

A kompenzáció havi összegéről szóló, valamint az eseti megrendelésenként benyújtott számla ellenértékét az 

Önkormányzat a szakmai teljesítésigazolásokat követően a polgármester által kiállított teljesítésigazolás alapján, a 

számla keltétől számított 15 napon belül köteles átutalni. 

Önkormányzat részéről a szakmai teljesítésigazolásra a 3.1. pontban meghatározott feladatok tekintetében a 

városüzemeltetésért felelős iroda vezetője a jogosult. 

Önkormányzat részéről a szakmai teljesítésigazolásra az eseti megrendelések vonatkozásában a megrendelést készítő 

iroda vezetője a jogosult.” 

 

3. Jelen szerződés módosító rendelkezése 2019. július 1. napján lép hatályba. 

 

4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

5. Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az 

egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

 

6. Felek jelen módosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) 

példányban és 1 (egy) 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 


