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Közszolgáltatási szerződés 

1. sz. módosítása 

 

amely létrejött egyfelől Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (törzskönyvi 

azonosító szám: 735726, székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14., adószám: 15735722-2-43, 

bankszámlaszám: 10401196-00028977-00000005, képviseletében eljár Baranyi Krisztina 

polgármester), a továbbiakban: Önkormányzat 

 

másfelől a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 34. 

Fszt./II., adószám: 18240830-2-43, nyilvántartási szám: 01-01-0008014, bankszámlaszám: 11709002-

20121613, képviseletében eljár Nyári Oszkár kuratóriumi elnök), továbbiakban: Közszolgáltató, 

Önkormányzat és Közszolgáltató együttes említésük esetén a továbbiakban Felek 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 416/2020. 

(VII.30.) számú határozata alapján Felek 2020. október 12. napján közszolgáltatási szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet közös megegyezéssel, Budapest Főváros IX. Kerület 

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.....) határozata alapján az alábbiak 

szerint módosítanak: 

 

2.) A Szerződés III. 2. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

2. Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2021. évre 1.968.504,- Ft+Áfa, azaz bruttó 

2.500.000,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forint közszolgáltatási díjat nyújt. Azt 

követően Önkormányzat a tárgyévi költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten 

Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási 

díjat. 

 

3.) A Szerződés III. 3. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

3. Az elszámolási időszak 2021. január 1 – 2021. december 31. A közszolgáltatási szerződés 

határozott időszaki elszámolású jellegének megfelelően (az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 58.§) Közszolgáltató a díjazásáról egy összegben állít ki számlát. 

A számla teljesítési időpontja a számla kelte. A fizetés esedékessége 2021. október 31-e. A 

benyújtott számla jogosságának és összegszerűségének igazolása a Budapest Főváros IX. 

Kerület Ferencváros Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, 

ellenjegyzési, teljesítésigazolási, utalványozási és érvényesítési rendjének szabályzatáról szóló 

2/2012. (III.02.) számú Polgármesteri és jegyzői együttes intézkedésben foglaltak szerint 

történik. 

 

4.) A Szerződés IV. 1. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

1. A 2021. évi közszolgáltatási feladatokat jelen szerződés melléklete tartalmazza. 

 

5.) A Szerződés IV. 2. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

2. A Szerződés határozott időtartamának lejártával történő megszűnését követően az 

Önkormányzat tárgyévi költségvetésének, gazdasági helyzetének függvényében Felek a 

közszolgáltatási szerződés tárgyában újraegyeztetnek. 

 

6.) A Szerződés VI. 1. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

Felek a jelen szerződést határozott időre, 2020. augusztus 01. napjától 2023. december 31. napjáig 

kötik. 
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7.) A Szerződés melléklete jelen szerződésmódosítás mellékletének megfelelő tartalomra módosul. 

 

8.) Jelen szerződésmódosítás a Szerződés többi pontját nem érinti. 

 

9.) A jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

10.) Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt két oldal terjedelemben és öt példányban jóváhagyólag írják alá.      

 

 

Budapest, 2021.  Budapest, 2021. 

 

 

 

 

……………………………… 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület                     

Ferencváros Önkormányzata                              

 

 

 

 

 

……………………………… 

Nyári Oszkár 

kuratóriumi elnök 

Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 

 

  

Pénzügyi ellenjegyző:   

2021.  

 

……………………………… 

Romhányi Ildikó 

Pénzügyi Iroda 

irodavezető 
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 melléklet 

 

 

 Közszolgáltatási feladatok 2021. évre 
 

-3 előadás önkormányzati rendezvényen (1 gyerekelőadás a József Attila Lakótelep szabadtéri 

rendezvényén, illetve 1 gyerekelőadás az Aszódi Máv lakótelep szabadtéri rendezvényén, és 1 

mesenap gyerekelőadás a Ferenc téren)  

-1 FMK gyerekelőadás a bérletes előadások  

-1 kerület napi közreműködés (konferálás, műsorvezetés 1 roma és 1 nem roma növendék 

részvételével)  

-2 ingyenelőadás a Karaván Színházban (1 dedikáltan a H52 csapatának + kerület napján) 

 

 

 

 
Önkormányzat      Közszolgáltató 

 

 

 


