
határozat melléklete

Közszo|gáltatásÍ Keretszeľződés 5. számú melléklete

AJóaefvdrosi onkormúnyzat, illetve a Fővúrosi onkormdnyzat megbízúsóból a jóaefvúrosí és afővúrosi
onkormdnyzat tulajdondban lévő közteriileti várakozlihelyek ĺłzemeltetésével, karbantartúsdval

kapcs olatos feladato k ellútlÍs lźľlí I szli ló
Eves Ktiazolgúltatósi Szerződés

4.számú módosítósa

amely létrejött egyrészrol a Budapest Főváľos VIII. kerůilet Jĺózsefváľosi Onkoľmányzat
(székhelye:1082 Budapest, Baross u. 63-67; adőszétma: 157357|5-2-42; torzsszám.. 735715;
bankszámlaszźlm: K&H Bar.k Zrt. 10403387-00028570-00000000; statisztikai sztnrl.. 157357I5-84II-32|-
01; képviseli: dr. Kocsis Máté polgáľmester), mint megbiző (a továbbiakban: Onkoľmányzat),

másľészľől a Jőzsefvźlľosi Gazdálkodási Ktizpont Záńkőr(len Műktidő Részvénytársaság (rĺiviđített
név: JGK Zrt., szé|<hely: 1082 Budapest, Baľoss u.63-67.; cégsegyzékszám:01-10-048457; adőszám:
25292499-2-42; képviseli: dr. Pesti Ivett ígazgatőság elnöke, mint Kozszo|gá|tatőlMegbízott (a
továbbiakban: KőzszolgáltatĺĎ) _ onkoľmányzat és Közszolgá|tatő a továbbiakban együttesen Felek _
kcjzött az a|ulirott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Felek között 2017. június 15. nappal vagyongazdálkodási közfeladatok biaonságos, hatékony ésjó
minőségben tĺjrténő e||źtástraKozszo|gáItatási Keretszerzőďés kenilt megkötésľe, atle|yhez kapcsolódva a
Felek megkötĺitték a Józsefuárosi Önkoľmanyzat, 1||etve a Főváľosi onkormrányzat megbízásábő| a
józsefuáľosi és a fővaľosi onkormanyzat tulajdonában |évó kĺĺzteruleti vaľakozóhelyek tizemeltetésével,
karbarltartásával kapcsolatos feladatok ellátásaról szóló Eves Kozszo|gá|tatási Szerzodést, amely a 2016'
évľe vonatkozőkozszolgá|tatási fe|adatokat tarta|mazza, és ame|y szerződést a Fe|ek foL6. november 21-
én módosítottak (1. számú módosítás) a kompenzáci összege tekintetében. A Képvise|ő-testü|et a

262/2016. (xII.20.) számű hatfuozata a|apjtln a kompenzáció összegét a 2017. évre 602.424.000,- Ft
összegben hatźnozta meg. A Képviselő-testiilet a 89120|7' (IV.13.) szám,űhatározatával a kompenzáciő
összegét 612.023.800,- Ft összegben hatćĺrozta meg (2. számu módosítás). A Képviselő-testĹilet 89l20I7.
(IV.13.) számuhatátozata a|apjźn a kompenzáció összegét 612.023.800,- Ft ĺisszegbenhatźrozta meg (3.

száĺľru módosítás).

2. A Képviselő-testiilet ....12017. (Ix.07.) szźlmű hatźtrozata alapjźln Kozszolgá|tatő fe|ađata az
ideiglenes jellegű, okos parkolásí rendszer kiépítése. Felek az Eves Kozszo|gá|tatási Szerződés 2.1.1.
pontjában akként módosítják, hogy Kozszo|gá|tató feladata az abban foglaltakon tű| az ideiglenes jellegtĺ
okos paľkolási rendszer kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

3. Felek rogzítlk,hogy azÉves Közszolgáltatási Szerzóđés je|enszerződésmódosítással nem érintett
részeivá|tozatlaĺtaľtalommalhatá|ybanéséľvénybenmaradnak.

Budapest, 2017 . szeptembeľ Budapest, 2017 . szeptember

Budapest Főváros VIII. keriilet
Józs efu áľo s onkoľm ány zatl

képviseletében:
dľ. Kocsis NI'áúé polgáľmesteľ

Józsefváľosi Gazdálkodásĺ Kiizpont
Zártkőrtien Műktidő Rt.

képviseletében:
dľ. Pesti Ivett igazgatóság elntike
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Pénzügyile g ellenj egyzem :

Páris Gyuláné
gazďaságivezeto

Jogi szempontból ellenj egyzem :

Danada-Rimán Edina jegyző
nevében és me gbizásáb őI

dt'Mészźr Eľika
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