
Feladat-ellátási Megállapodás 

módosítása 

 

amely létrejött, 

egyrészről 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(székhelye:  1092 Budapest, Bakáts tér 14. 

törzskönyvi azonosító szám: 735726 

adószáma: 15735722-2-43 

képviseli: Baranyi Krisztina polgármester) 

(a továbbiakban: IX. kerületi Önkormányzat) 

  

másrészről 

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 

képviseli:  Vörös Attila vezérigazgató) 

 (a továbbiakban: Zrt.) 

 

(IX. kerületi Önkormányzat és Zrt. külön-külön említve Fél, együttesen Felek) között, az 

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel. 

 

1) Felek között 2017. június 30-án feladat-ellátási megállapodás (a továbbiakban: 

Megállapodás) jött létre annak érdekében, hogy a Zrt. a IX. kerületi Önkormányzat 

közigazgatási területén lévő, de a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló – az 

alábbiakban felsorolt utca és helyrajzi szám alatti – közlekedési célú várakozási 

közterületeken parkolás-üzemeltetetési feladatot lásson el. 

a) Utca szerint: Ferenc krt., Mester utca (Haller utcáig), Soroksári út 6-8.,helyrajzi 

szám szerint: 37103/1 hrsz., 37810 hrsz., 38016/1 hrsz.,  

b) Utca szerint: Telepy utca 1-15., Helyrajzi szám szerint: 37286/3, 37286/5, 37286/2, 

mely területen nem kerül sor parkolójegy-kiadó automata telepítésére, mivel a 

környező ingatlanokon jelen Megállapodás megkötésekor meglévő és a IX. Kerületi 

Önkormányzat tulajdonában álló automaták szolgálják ki a várakozókat. 

 

2) Felek a Megállapodást 2018. december 19. napján egységes szerkezetbe foglalva 

módosították. 

 

3) Felek közös megegyezéssel a Megállapodás V. fejezet 1.) pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

„1.) Jelen Megállapodás 2019. január 1. napján lép hatályba és határozott időre, 2020. 

március 31-éig terjedő időtartamra szól.” 

 

4) Felek közös megegyezéssel a Megállapodás VI. fejezet 2.) pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 



„2.) Felek jelen Megállapodás teljesítése során közvetlen kapcsolattartásra a 

következő képviselőiket jelölik ki: 

  a IX. kerületi Önkormányzat részéről: 

  név: Baranyi Krisztina polgármester    

  telefon:      

  email cím:  polgarmester@ferencvaros.hu  

  levelezési cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.   

   

a Zrt. részéről:   

  név: Lászay János   

  telefon:     

  email cím: laszayjanos@fevix.hu 

  levelezési cím: 1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.”  

 

5) A Megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal 

hatályban maradnak. 

 

6) Jelen Megállapodás módosítás mindkét Fél általi aláírásának napjával lép hatályba.  

 

7)    A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, 

így különösen a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 

8) A jelen Megállapodás öt (5) egymással teljesen megegyező eredeti példányban 

készült. Felek jelen Megállapodást – annak elolvasását és értelmezését követően – 

mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

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 

mailto:laszayjanos@fevix.hu

