
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

2. számú módosítása 

(a továbbiakban: 2. számú 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 a  

 

Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 2/a. 

adószám:14512346-4-41 

cégjegyzékszám:  01-09-907171 

bankszámlaszám:  

képviseli: Etter Márk,  ügyvezető  

(a továbbiakban: Közszolgáltató)  

 

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

feltételekkel: 

 

1. Preambulum 

1.1. Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. június 21. napján közszolgáltatási szerződés (a 

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

szerződés 12. 3. pontja alapján – 2020. április 22. napján módosítottak (a 

továbbiakban: 1. számú Módosítás). 

1.2. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről  szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett 

veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján 

az Önkormányzat  Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a 

Polgármester a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 

2021. évi költségvetéséről szóló I. sz. módosításáról szóló 42/2021. (II.16.)  

határozatában az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 

tartalékkeretére vonatkozóan döntést hozott, amely alapján az Önkormányzat és a 

gazdasági társaságai közötti közszolgáltatási szerződések módosítása vált indokolttá.  

1.3. Fentiekre tekintettel Felek – figyelemmel a Közszolgáltatási szerződés 12.3. 

pontjában foglaltakra – a Közszolgáltatási szerződést az alábbiak szerint módosítják. 



 

2. A 2. számú Módosítás tartalma 

 

2.1. A Közszolgáltatási szerződés 4.1. pontja (Éves Közszolgáltatási Terv elkészítése) 

helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Éves Közszolgáltatási Terv elkészítése 

A Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb az Önkormányzat tárgyévi 

költségvetésének elfogadását követő 30. napon belül a tárgyévre vonatkozó 

tervezett kompenzáció igénnyel együtt a jelen közszolgáltatási szerződésből fakadó 

kötelezettségek ellátásának adott évre vonatkozó feltételeiről szóló tervet az 

Önkormányzatnak átadni. 

Közszolgáltató köteles tervezetében olyan javaslatokat tenni, amelyek elősegítik a 

Közszolgáltatási Kötelezettség minél magasabb színvonalon és/vagy alacsonyabb 

költségszinten, illetve nagyobb hatékonysággal történő teljesítését.  

Az Önkormányzat az évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Tervet legkésőbb a 

tárgyév április 15. napjáig fogadja el. Az Éves Közszolgáltatási Terv elfogadásának 

késedelme  esetén, illetve annak elfogadásáig, Közszolgáltató a Közszolgáltatási 

Kötelezettséget az előző évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási Tervben foglaltak 

alapján köteles teljesíteni és tarthat igényt kompenzáció előlegre.”  

 

2.2. A Közszolgáltatási szerződés 4.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Eseti Tárgyéven Belüli Közszolgáltatási Megbízások (Eseti Megbízások)  

 

Az Önkormányzat jogosult az Éves Közszolgáltatási Tervben nem rögzített, a Terv 

elfogadásának időpontjában előre nem látható, de az Önkormányzat számára a 

külső feltételek változása miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási 

Kötelezettség körébe tartozó eseti feladatok elvégzésével is megbízni a 

Közszolgáltatót („Egyedi Tárgyéven Belüli Közszolgáltatási Megbízások”) azzal, hogy 

ezen Egyedi Tárgyéven Belüli Közszolgáltatási Megbízásoknak a Szerződéssel 

összhangban kell állniuk. Az Egyedi Tárgyéven Belüli Közszolgáltatási Megbízások 

ellentételezésére a Szerződés 2. számú mellékletében foglalt Kompenzációszámítási 

módszertan szerint, az éves Előirányzott Kompenzáció összegén belül tartalékkeret 

kerül megképzésre. Az Éves Közszolgáltatási Tervben meghatározott előre látható 

feladatokra a mindenkori költségvetési rendelet 6. számú mellékletében 

meghatározott tartalékkeret mértéke az Önkormányzat pénzügyi helyzetének 

függvényében, a tulajdonos döntése alapján – figyelemmel az Áht. szabályaira – 

módosítható, elvonható.  

Az Éves Közszolgáltatási Terv módosítása nélkül ellentételezhetőek az Egyedi 

Tárgyéven Belüli Közszolgáltatási Megbízások az előbbiek szerint képzett tartalékkeret 

összegéig. Az Éves Közszolgáltatási Tervben és az Egyedi Tárgyéven Belüli 

Közszolgáltatási Megbízások alapján kiadott feladatok együttesen kerülnek 



figyelembevételre az éves elszámolás keretében történő Kompenzáció 

számításában. Az Egyedi Tárgyéven Belüli Közszolgáltatási Megbízások 

ellenértékének az Önkormányzat által kifizetett összegek a Kifizetett Kompenzáció 

részét képezik.”  

 

3. Egyéb rendelkezések 

 

3.1. A Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.  

3.2. Szerződő Felek képviselői a jelen 2. számú Módosításban foglalt feltételekkel 

egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt elolvasás után cégszerűen, négy eredeti példányban jóváhagyólag 

aláírták. 

Budapest, 2021. ……………. …………. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest                          Újpesti Városgondnokság  

          Önkormányzat                                                        Korlátolt Felelősségű Társaság 

                    képviseletében              képviseletében 

  Déri Tibor      Etter Márk   

           polgármester          ügyvezető igazgató 

                  

 

               dr. Trippon Norbert      

                  alpolgármester                
 

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 

veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a kataszrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 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. 

 


