
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 

(a továbbiakban: Módosítás) 

amely létrejött egyrészről 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  

Székhely: 1041 Budapest István út 14.  

adószám:15735674-2-41 

bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00208592-00100005 

statisztikai törzsszám:15735674-8411-321-01,  

törzsszám: 735672 

képviseli: Déri Tibor polgármester 

 

(a továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről 

 

UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7/B 

adószám: 12178445-2-41 

cégjegyzékszám: 01-10-043216 

bankszámlaszám:  

képviseli: Medve Regina Tímea, vezérigazgató   

 

(a továbbiakban: Közszolgáltató) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Preambulum 

Felek rögzítik, hogy közöttük 2020. március 27. napján közszolgáltatási szerződés (a 

továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) jött létre, amelyet – a Közszolgáltatási 

szerződés 11.4. pontja alapján – a Felek közös megegyezéssel módosítanak az 

alábbiak szerint. 

2. Módosítás tartalma 

2.1. A Közszolgáltatási szerződés 4.6. pontja a következőképpen módosul: 

„Eseti és rendkívüli Megbízások (Eseti Megbízások) 

Az Önkormányzat jogosult az Éves Közszolgáltatási Tervben nem rögzített, a 

Terv elfogadásának időpontjában előre nem látható vagy nem tervezett, de 

az Önkormányzat vagy Közszolgáltató számára a külső feltételek változása 

miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási Kötelezettség körébe 

tartozó eseti feladatok elvégzésével is megbízni a Közszolgáltatót azzal, hogy 

ezen eseti megbízásoknak a Megállapodással összhangban kell állniuk. Az 

Eseti Megbízások ellentételezésére a Megállapodás 2/a. számú mellékletében 



foglalt Kompenzáció számítási módszertan szerint, az éves Előirányzott 

Kompenzáció összegén belül tartalékkeret kerül biztosításra. A tartalékkeret az 

Éves Közszolgáltatási Tervben meghatározott előre látható feladatokra 

Előirányzott Kompenzáció összegének a 20 (húsz) százaléka. Az Éves 

Közszolgáltatási Terv módosítása nélkül ellentételezhetőek az Eseti Megbízások 

az előbbiek szerint képzett tartalékkeret összegéig. Az Éves Közszolgáltatási 

Tervben és az Eseti Megbízások alapján kiadott feladatok együttesen kerülnek 

figyelembevételre az éves elszámolás keretében történő Kompenzáció 

számításában. Az Eseti Megbízások ellenértékeként az Önkormányzat által 

kifizetett összegek a Kifizetett Kompenzáció részét képezik.” 

2.2. Közszolgáltatási szerződés 14.3. ponttal egészül ki („Titok- és adatvédelem, 

adatnyilvánosság” alcímmel): 

 

„14.3.1. Felek megállapodnak abban, hogy valamennyi üzleti titoknak 

minősülő tény, tájékoztatás, egyéb adat, azokból készült összeállítás, valamint 

védett ismeret (know-how) tekintetében az üzleti titok védelméről szóló 2018. 

évi LIV. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseinek megfelelően, 

valamint arra figyelemmel járnak el, hogy Önkormányzat közfeladatot ellátó 

szervként ebben a körben is az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 

közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó rendelkezéseinek 

hatálya alá tartozik. 

 

14.3.2. Felek tudomással bírnak róla, hogy az Info tv. 3. § 5. pontja, 26. § (1) 

bekezdése és 27. §-a értelmében az Önkormányzat kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 

keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 

formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének 

módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, közérdekű adatnak minősül, 

ezeket az adatokat – törvényen alapuló korlátozás hiányában – bárki jogosult 

megismerni. 

 

14.3.3. Felek tudomással bírnak arról, hogy az Info tv. 27. § (3) bekezdése 

szerint közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi 

és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 

felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 

önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, 

hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen 

vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az 

az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

törvény közérdekből elrendeli.  

 

14.3.4. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan 

adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek 

megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből 

nyilvános adat megismerésének lehetőségét.  

 



14.3.5. Az Üttv. 1. § alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy 

az Önkormányzat rendelkezésére álljanak az Infotv. alapján a fentiekből 

eredő kötelezettségei jogszerű teljesítéséhez szükséges információk. 

 

14.3.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás megkötése és teljesítése 

érdekében a Felek természetes személy közreműködői nevének, beosztásának 

és munkahelyi elérhetőségeinek, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül 

sor. Az adatkezelés célja a Megállapodás előkészítése, megkötése, a 

Megállapodás teljesítése során keletkező dokumentumok elkészítése, 

kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a Feleknek a Megállapodás 

teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, az adatkezelés módjai a személyes adatok 

rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése. Önkormányzat a személyes 

adatokat a Megállapodás tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő lejáratáig 

kezeli. A személyes adatok forrásai saját közreműködői tekintetében az adott 

szerződő Felek, mint adatkezelők, akik a Megállapodás aláírásával kijelentik, 

hogy a saját közreműködőiket a jelen pont szerinti adatkezelésről igazolható 

módon tájékoztatták.” 

 

3. Egyéb rendelkezések 

3.1. A Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.  

 

3.2. Felek képviselői a jelen Módosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat 

közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás után 

cégszerűen, … eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2020. április  

  

Budapest Főváros IV. kerület  

Újpest Önkormányzat                                             UPP Újpesti Pályázati 

képviseletében                                                                   Projektmenedzsment Zrt. 

                                          képviseletében 

                    

   

 

Déri Tibor       

        polgármester                 

   

 

               dr. Trippon Norbert     Medve Regina Tímea 

                  alpolgármester                      vezérigazgató 

 
Jogi szempontból ellenőrizte: Pénzügyi szempontból ellenjegyezte: 
Budapest, ........ év ….. hó …. nap Budapest, …… év …… hó …. nap 
…………………………… (aláírás) 
……………………………….. (név) 

…………………………… (aláírás) 
…….………………………… (név) 

 



 
 
 

   
Szakmai szempontból ellenjegyezte: 
Budapest, ........ év ….. hó …. nap 
…………………………… (aláírás) 
……………………….……… (név) 
 

Záradék: 

A Közszolgáltatási Szerződés módosításáról szóló döntést a polgármester a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján hozta meg, tekintettel arra, 

hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 


