
Közszolgáltatási szerződés 

5. számú módosítása 

 
amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 

székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

adószáma: 15735722-2-43; 

stat. számjele: 15735722-8411-321-01 

képviseli: Baranyi Krisztina, polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

valamint másrészről a 

 

  

FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

(székhely: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4. fszt. 2. 

adószám: 10753170-2-43 

stat. számjele: 10753170-6810-114-01 

képviselője:  Vörös Attila, vezérigazgató (a továbbiakban: Közszolgáltató) 

  

(a továbbiakban együttesen: Felek)  

 

 között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

 

1) Felek 2016. február 26-án a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatos közszolgáltatási 

feladatok ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 

kötöttek egymással.  Felek közös megegyezéssel a Szerződést az alábbiak szerint 

módosítják. 

 

2) A Szerződés „3.1.9. Kerékbilincselési fel-és leszerelési közreműködői tevékenység 

pontja” 2020. 01.01-i hatállyal törlésre kerül. 

 

3) A Szerződés „3.2.2. Kerékbilincs fel-és leszerelési tevékenység” pontja 2020. 01.01-i 

hatállyal törlésre kerül. 

 

4) A Szerződés 4.2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 4.2.  Kompenzáció számítása 

 

4.2.1.     A Kompenzáció mértékét a Szerződés 3 számú mellékletében foglaltak szerint kell 

meghatározni. A kompenzáció mértéke a 3.1. pontban foglalt feladatok vonatkozásában 

2019. évre vonatkozóan bruttó 1.079.682.000,- Ft, valamint ezen felül a …../2019. (..) 

számú KT határozat alapján az új, saját erőből történő feladatellátásra történő 

felkészülés végrehajtására bruttó 71.903.590,- Ft.” 

 

 

 

 



5)  A Szerződés 4.5.2 pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

„4.5.2.    2019. január hónapra vonatkozóan kifizetésre került bruttó 83.138.416 Ft. 

Közszolgáltató jogosult 2019. február 1-től 2019. november 30-ig bruttó 90.594.871 

Ft/hó összegről, 2019. hónapra bruttó 90.594.874 Ft-ról tárgyhót követő 5. napjáig 

számlát, melyet az Önkormányzat a 4.7. pontban rögzítettek szerint egyenlít ki. 

Közszolgáltató a …../2019. (..) számú KT határozat alapján a saját erőből történő 

feladatellátásra történő felkészülés végrehajtására 2019. december 15-ig jogosult bruttó 

71.903.590,- Ft-ról -egy összegben- számlát kiállítani. A számla alapján az 

Önkormányzat az összeg Közszolgáltató számlájára történő átutalásáról 2019. december 

31-ig gondoskodik.” 

 

6) A Szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 7.1. A Szerződést a Felek 2016. március 01-től 2020. március 31-ig szóló határozott 

időre kötik.” 

 

 

7) A Szerződés 1. számú melléklete 2020. január 01-i hatállyal az alábbiak szerint 

módosul: 

 

- a „Központi koordinációs tevékenység” pont 4. sora, az „Üzemidőn kívüli 

kerékbilincselő tevékenység koordinálása” szövegrész törlésre kerül; 

- az „Ellenőrzési tevékenység, annak támogatása” pont utolsó sorából az „és 

kerékbilincselési közreműködés” szövegrész törlésre kerül; 

- „Statisztikák, jelentések” pont 1. sora, a „Kerékbilincs elszámolások, statisztikák” 

szövegrész törlésre kerül. 

 

8) Jelen szerződés módosítása a 2), 3) és 7) pont kivételével a mindkét Fél általi aláírás 

napján lép hatályba. 

 

9) A Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 

maradnak. 

 

10) Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az 

irányadóak. 

 

11) Felek jelen módosítást annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt 4 (négy) példányban és 1 (egy) oldal terjedelemben írják alá. 

 

Budapest, 2019. ………… 

 

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

Baranyi Krisztina polgármester         Vörös Attila 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros                 vezérigazgató 

Önkormányzata      FEV IX. Zrt. 

 



Pénzügyi ellenjegyző 

……………………………………………… 

Budapest Főváros IX. kerület 

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

Romhányi Ildikó Pénzügyi Iroda irodavezető-helyettes 

 


