
2.sz. melléklet  

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

2. 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 az  

 

Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 1045 Budapest, Erzsébet utca 8.  adószám: 22610092-2-41 

cégjegyzékszám: 01-09-935688  

bankszámlaszám: 12001008-01210276-00100002 

képviseli: Bíró Beáta,   ügyvezető  

(a továbbiakban: Társaság)  

 

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

 

1. Preambulum 

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 a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét 

gyakorolva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere 

kezdeményezte, hogy az Önkormányzat a tulajdonában álló gazdasági társaságok 

közszolgáltatási/közhasznú szerződéseit, pénzeszköz-átadási megállapodásait, megbízási 

keretszerződéseit  (továbbiakban: Szerződések)  szükség esetén módosítsa a tartalékkeretre 

vonatkozóan, azzal, hogy  a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott 

tartalékkeret mértéke az Önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében, a tulajdonos 

döntése alapján – figyelemmel az Áht. szabályaira - módosítható. A Szerződések a Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete módosított előirányzat szerinti összegnek 

megfelelően kerülnek módosításra. 

 

Felek rögzítik, hogy közöttük 2010. március 19. napján közhasznúsági szerződés (a 

továbbiakban: Közszolgáltatási szerződés) jött létre, amelyet a fentiek, valamint a 

Közszolgáltatási szerződés 4.2. pontja alapján, a Felek közös megegyezéssel az alábbiak 

szerint módosítanak: 

 



2. A Módosítás tartalma 

 

2.1. A Közszolgáltatási szerződés 2.3. pontja a következőképpen módosul: 

„Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a Társaság működéséhez a mindenkori 

költségvetési rendeletben biztosított keretösszeget a Társaság rendelkezésére bocsájtja.  

Az Önkormányzat jogosult az előre nem látható, de az Önkormányzat számára a külső 

feltételek változása miatt szükségessé váló, soron kívüli, a Közszolgáltatási szerződés körébe 

tartozó eseti feladatok elvégzésével is megbízni a Társaságot. A megbízásoknak a 

Szerződéssel összhangban kell állniuk. A tartalékkeret a meghatározott előre látható 

feladatokra Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2021. évi 

költségvetésről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. számú mellékletében (I.3. pont) 

biztosított előirányzat összegének legalább 20%-a (húsz százaléka).  

 

A tartalékkeret a polgármesterhez benyújtott kérelem alapján, egyedi elbírálást követően 

használható fel.” 

 

3. Záró 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 …. eredeti 

példányban, cégszerűen  jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2021. ……………. …………. 

 

 

  

………..………………………………… 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat 

képviseletében 

 

 

………………………………….. 

Déri Tibor  

polgármester 

 

 

………………………………….. 

………………………………… 

Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. 

képviseletében 

 

 

 

………………………………….. 

Bíró Beáta  

ügyvezető igazgató 

dr. Trippon Norbert  

alpolgármester 

 

 

………………………………….. 

Bedő Katalin 

alpolgármester 

 

 



 

Jogi szempontból ellenjegyezte: 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 jóváhagyásáról szóló döntést a polgármester a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. 

rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről 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.  

 

 

 

 

 

 


