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Tárgy:  Javaslat közszolgáltatási szerződések beszámolóinak elfogadására, valamint azok 

módosítására 
 

Előterjesztő:  Döme Zsuzsanna alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
   Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
   Hajdu Erika csoportvezető, Humánszolgáltatási Iroda 
   dr. Kelemen Mikós Sándor civil referens, Humánszolgáltatási Iroda 

      

Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság,  
2022. június 21. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Szathmáryné s.k. 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  

 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 23.§ (5) bekezdésének 13. 

pontja értelmében a kerületi önkormányzat feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata) a 

fenti jogszabályban körülírt közfeladat ellátása részeként hagyományosan közszolgáltatási szerződést köt 

azokkal a szervezetekkel, akik biztosítják a meghatározott közfeladatok elvégzését.  

 

Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 416/2020. (VII.30.) számú határozatában döntött 

közszolgáltatási szerződések megkötéséről Ferencváros kulturális, művelődési élete, lakosságának és 

polgárainak kulturális, alkotó- és előadó művészeti tevékenysége gazdagítása, valamint önkormányzatunk 

közfeladatainak magas szinten történő ellátása érdekében az alábbi táblázatban szereplő szervezetekkel: 

 

Szervezet neve Időszak 

 

Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 

 

 

2020. augusztus 01. - 2022. december 31. 

 

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 

 

 

2020. augusztus 01. - 2022. december 31. 

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 

 
2020. augusztus 01. - 2022. december 31. 

 

A szervezetekkel kötött közszolgáltatási szerződésben a szerződés hatálya 2022. december 31. napjáig került 

rögzítésre, melyet Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 473/2021. (IX.09.) számú 

határozatában 2023. december 31. napjára módosított. 

 

A Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság esetében Ferencváros Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az 553/2021. (XI.11.) számú határozatában döntött a közszolgáltatási szerződés 

megkötéséről, 2021. november 15.-2024. december 31. közötti időszakra. 

 

A Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, és a Ferencvárosi 

Helytörténeti Egyesület esetében a közszolgáltatási szerződés a 2020. évben, valamint azok első ízben történő 

módosítása és a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátlan Felelősségű Társaság esetében a közszolgáltatási 

szerződés 2021. évben megkötésre került. 

 

A közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemeire nézve az előadó-művészeti szervezetek 

támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 10. §-a tartalmaz előírást. 

 

A közszolgáltatási szerződések rögzítik, hogy a közszolgáltatók tárgyévet követően kötelesek beszámolni az 

általuk végrehajtott feladatokról. Valamennyi jelen előterjesztés által kezelt szervezet határidőben, a 

közszolgáltatási feladatoknak megfelelően benyújtatta beszámolóját, melyet mellékelek. 
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A 2022. évi közszolgáltatási szerződések módosítása indokolt, mely alapján átvezetésre kerülnek a 2022. évi 

közszolgáltatási feladatok, valamint a közszolgáltatási díjak. 

 

A szerződések módosításához szükséges fedezet Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelete alapján rendelkezésre 

áll, biztosítva a forrást a 2022. évre vállalt, az érintett szervezetekkel (Karaván Színház és Művészeti 

Alapítvány, MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület) előre egyeztetett 

közszolgáltatási feladatok megvalósítására: 

 

Szervezet neve 

2022. évre 

vonatkozó 

közszolgáltat

ási díj 

(Ft) 

Időszak 2022. évi közszolgáltatási feladat 

 

Karaván Színház és 

Művészeti Alapítvány 

 

2.500.000 

 

2020. 

augusztus 01. - 

2023. 

december 31. 

- 3 ingyenes, repertoáron lévő 

gyermekelőadás a Karaván Színházban – 

Üllői út 31. 

- 1 ingyenes, repertoáron lévő ifjúsági 

színházi előadás a Karaván Színházban – 

Üllői út 31. 

- 1 kerület napi közreműködés  

- 2 ingyenes, repertoáron lévő ifjúsági 

színházi előadás a Karaván Szobaszínházban 

– Ráday utca 34. 

 

MÁV Szimfonikusok 

Zenekari Alapítvány 

 

5.000.000 

 

2020. 

augusztus 01. - 

2023. 

december 31. 

 

- A Zenekar évadonként két nagyzenekari 

fellépést teljesít az Önkormányzat kulturális 

rendezvényén. 

- A Zenekar évadonként egy kamarakoncertet 

ad gyermekek részére, az Önkormányzattal 

előre egyeztetett időpontban és helyszínen. 

- Saját rendezésű hangversenyeire évadonként 

30 db jegyet (vagy ennek megfelelő bérletet) 

biztosít. 

- Az Alapítvány szervezésében, rendezésében 

lebonyolított hangversenyen, saját kiadású 

hanghordozóin (CD, DVD), műsorfüzetein 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzatát, mint a zenekar támogatóját 

feltünteti. 

Ferencvárosi 

Helytörténeti Egyesület 

 

3.000.000 

2020. 

augusztus 01. - 

2023. 

december 31. 

- Helytörténeti ismeretek oktatása, 

helytörténeti nevelések szervezése 

Ferencváros területén működő intézmények, a 

költészet napi versillusztrációs pályázatnál 

Budapest intézményei számára. 

- Helytörténeti tanulmányi és 

tehetséggondozó versenysorozat szervezése: 

általános iskolás, középiskolás, 

alsó tagozatos tanulók számára 

háromfordulós helytörténeti versenysorozat 5-

6., 7-8. osztályosok és középiskolások 

számára. 

- Helytörténeti séták, ismeretterjesztő 
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előadások, tanulmányi kirándulások 

szervezése és tartása, 

- Költészet napi versillusztrációs pályázat és 

kiállítás szervezése, 

- A Naptár kiadásával összefüggő 

tevékenység végzése, 

- Helytörténeti-, helyismereti-, turisztikai 

információszolgáltatás, városmarketing, 

városnéző séták minden korosztály számára 

idegenvezetéssel. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Concerto Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság esetében további egyeztetés várható a szerződés módosításának részletei kapcsán, így esetükben egy 

későbbi ülésen tudunk dönteni a közszolgáltatási szerződés módosításáról. 

 

A közszolgáltatási szerződések módosítására vonatkozó tervezeteket az előterjesztéshez mellékelem.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.  

 

Budapest, 2022. június 14. 

 

 

  Döme Zsuzsanna s.k. 

  alpolgármester 

 

 

Mellékletek:  

1. Karaván Színház és Művészeti Alapítvány beszámolója 

2. MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány beszámolója 

3. Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület beszámolója 

4. Karaván Színház és Művészeti Alapítvány szerződésmódosítási tervezete 

5. MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány szerződésmódosítási tervezete  

6. Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület szerződésmódosítási tervezete 
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Határozati javaslat 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1.) elfogadja a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány 2021. évi közszolgáltatási szerződésére 

vonatkozó beszámolóját a …../2022. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

2.) elfogadja a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 2021. évi közszolgáltatási szerződésére 

vonatkozó beszámolóját a …../2022. számú előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

3.) elfogadja a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 2021. évi közszolgáltatási szerződésére vonatkozó 

beszámolóját a …../2022. számú előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően. 

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

4.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Színház és Művészeti 

Alapítvány között 2020. október 12. napján létrejött, 2021. október 26. napján módosított 

közszolgáltatási szerződést a …../2022. számú előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően 

módosítja.  

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

5.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari 

Alapítvány között 2020. október 13. napján létrejött, 2021. október 28. napján módosított 

közszolgáltatási szerződést a …../2022. számú előterjesztés 5. sz. mellékletének megfelelően 

módosítja.  

 

Határidő: 2022. június 22. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

6.) a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Helytörténeti 

Egyesület között 2020. október 12. napján létrejött, 2021. november 2. napján módosított 

közszolgáltatási szerződést a …../2022. számú előterjesztés 6. sz. mellékletének megfelelően 

módosítja.  

 

Határidő: 2021. június 22. 

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester 

 

7.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 4-6. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések 

aláírásáról, egyben amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem 

érintő módosítások átvezetéséről. 

 

Határidő: döntést követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 
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4. sz. melléklet 

 

           Közszolgáltatási szerződés 

2. 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 (továbbiakban: 

Képviselő-testület) 416/2020. (VII.30.) számú határozata alapján Felek 2020. október 12. napján 

közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet közös megegyezéssel, Képviselő-

testület 473/2021. (IX.9.) számú határozata alapján 2021. október 26. napján módosítottak. Felek a szerződést 

a Képviselő-testület …/2022. (VI….) számú határozata alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint 

módosítják. 

 

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

 

2. Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2022. 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 2022. január 1 – 2022. 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 2022. július 31. 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 2022. 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. 
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6.) A Szerződés melléklete jelen szerződésmódosítás mellékletének megfelelő tartalomra módosul. 

 

7.) 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, 2022.  Budapest, 2022. 

 

 

 

 

……………………………… 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület                     

Ferencváros Önkormányzata                              

 

 

 

 

 

……………………………… 

Nyári Oszkár 

kuratóriumi elnök 

Karaván Színház és  

Művészeti Alapítvány 

 

  

Pénzügyi ellenjegyző:   

2022.  

 

……………………………… 

 Romhányi Ildikó 

   Pénzügyi Iroda 

     irodavezető 
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melléklet 

 

 

 Közszolgáltatási feladatok 2022. évre 

 

- 3 ingyenes, repertoáron lévő gyermekelőadás a Karaván Színházban – Üllői út 31. 

- 1 ingyenes, repertoáron lévő ifjúsági színházi előadás a Karaván Színházban – Üllői út 31. 

- 1 kerület napi közreműködés  

- 2 ingyenes, repertoáron lévő ifjúsági színházi előadás a Karaván Szobaszínházban – Ráday utca 34. 

 

 

 

 

 

Önkormányzat      Közszolgáltató 
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5. sz. melléklet 

 

Közszolgáltatási szerződés  

 

2. sz. módosítása 

 

amely létrejött egyrészről 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), 

továbbiakban: Önkormányzat 

 

másrészről a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (székhely: 1097 Budapest, Péceli utca 2., 

nyilvántartási szám: 01-01-0004473, adószám: 18056721-2-43, bankszámlaszám: 10200971-21521573-

00000000; képviseletében eljár Fenyő Gábor kuratóriumi elnök) továbbiakban: Közszolgáltató, 

Önkormányzat és Közszolgáltató együttesen: Felek 

között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 416/2020. (VII.30.) számú határozata alapján Felek 2020. október 13. napján 

közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet közös megegyezéssel, Budapest 

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 473/2021. (IX.9.) számú határozata 

alapján módosítottak 2021. október 28. napján. Felek a szerződést a Képviselő-testület …/2022. (VI….) 

számú határozata alapján közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják. 

 

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

 

2. Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2022. évre 3.937.008,- Ft+Áfa, azaz bruttó 5.000.000,- Ft, 

(azaz bruttó ötmillió 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 2022. január 1. – 2022. 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 2022. július 31. 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 2022. évi közszolgáltatási feladatokat jelen szerződés melléklete tartalmazza. 

 

5.) A Szerződés IV. 2. pontja helyébe az alábbi lép: 
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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 melléklete jelen szerződésmódosítás mellékletének megfelelő tartalomra módosul. 

 

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

 

8.) Jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

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

két oldal terjedelemben és öt példányban jóváhagyólag írják alá.      

 

 

 

 

Budapest, 2022. ………………..   Budapest, 2022. ………………. 

 

 

 

 

……………………………… 

 Baranyi Krisztina  

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület                     

Ferencváros Önkormányzata                              

 

 

……………………………... 

Fenyő Gábor 

kuratóriumi elnök 

MÁV Szimfonikusok  

Zenekari Alapítvány  

  

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

2022. 

 

 

………………………… 

Romhányi Ildikó 

 

Pénzügyi Iroda 

  irodavezető 
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melléklet 

 

 

Közszolgáltatási feladatok 2022. évre 

 

 

 

 A Zenekar évadonként két nagyzenekari fellépést teljesít az Önkormányzat kulturális rendezvényén. 

 A Zenekar évadonként egy kamarakoncertet ad gyermekek részére, az Önkormányzattal előre egyeztetett 

időpontban és helyszínen. 

 Saját rendezésű hangversenyeire évadonként 30 db jegyet (vagy ennek megfelelő bérletet) biztosít. 

 Az Alapítvány szervezésében, rendezésében lebonyolított hangversenyen, saját kiadású hanghordozóin 

(CD, DVD), műsorfüzetein Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát, mint a zenekar 

támogatóját feltünteti. 
 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat      Közszolgáltató 
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6. sz. melléklet 

 

Közszolgáltatási szerződés 

2. 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 Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület (székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 18., nyilvántartási 

szám: 01-02-0011582., adószám: 18255391-1-43, bankszámlaszám: 11709002-20125882; képviseletében 

eljár Lukács Emília 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 (továbbiakban: 

Képviselő-testület) a 416/2020. (VII.30.) számú határozata alapján, 2020. október 12. napján Felek 

közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek, melyet közös megegyezéssel, Képviselő-

testületének 473/2021. (IX.9.) számú határozata alapján 2021. november 2. napján módosítottak. Felek a 

szerződést a Képviselő-testület …/2022. (VI….) számú határozata alapján közös megegyezéssel módosítják. 

 

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

 

2. Önkormányzat a Közszolgáltató számára 2022. évre bruttó 3.000.000,- Ft, (azaz bruttó hárommillió 

forint) (ÁFA mentes) közszolgáltatási díjat nyújt. Azt követően Önkormányzat tárgyévi 

költségvetésének függvényében és lehetőségeihez mérten Közszolgáltatóval az adott évre egyeztetett 

szolgáltatások arányában biztosít közszolgáltatási díjat. 

 

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

 

3. Az elszámolási időszak 2022. január 1. – 2022. 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 2022. július 31. 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 III. 1. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

1. A 2022. évi közszolgáltatási feladatokat jelen szerződés melléklete tartalmazza. 

 

5.) A Szerződés III. 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 melléklete jelen szerződésmódosítás mellékletének megfelelő tartalomra módosul. 
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7.) Jelen szerződésmódosítás a Szerződés többi pontját nem érinti. 

 

8.) Jelen szerződésmódosítás által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

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

két oldal terjedelemben és öt példányban jóváhagyólag írják alá.      

 

 

 

Budapest, 2022. Budapest, 2022.  

 

 

 

……………………………… 

Baranyi Krisztina 

polgármester 

Budapest Főváros IX. Kerület                     

Ferencváros Önkormányzata                              

 

 

 

 

 

……………………………... 

Lukács Emília 

elnök 

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület 

  

Pénzügyi ellenjegyző:   

2022. 

 

……………………………… 

Romhányi Ildikó 

Pénzügyi Iroda 

irodavezető 
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melléklet 

 

 

 

 Közszolgáltatási feladatok 2022. évre 

 
 

1. Helytörténeti ismeretek oktatása, helytörténeti nevelések szervezése Ferencváros területén működő 

intézmények, a költészet napi versillusztrációs pályázatnál Budapest intézményei számára. 

2. Helytörténeti tanulmányi és tehetséggondozó versenysorozat szervezése: 

 általános iskolás, 

 középiskolás, 

 alsó tagozatos tanulók számára 

 háromfordulós helytörténeti versenysorozat 5-6., 7-8. osztályosok és középiskolások számára 

3. Helytörténeti séták, ismeretterjesztő előadások, tanulmányi kirándulások szervezése és tartása, 

4. Költészet napi versillusztrációs pályázat és kiállítás szervezése, 

5. A Naptár kiadásával összefüggő tevékenység végzése, 

6. Helytörténeti-, helyismereti-, turisztikai információszolgáltatás, városmarketing, városnéző séták minden 

korosztály számára idegenvezetéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat      Közszolgáltató 
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