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Megbízási szerződés (módosításokkal egységes szerkezetben foglalt) l. sz. módosítása

amely létrejött egyrészrő| a

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi Onkoľmányzat (székhely: 1082 Budapest, Baross u.
63-67., adőszám: 157357I5-2-4f, torzsszám: 7357|5, bankszámlaszám: 10403387-00028570-
00000000, statisztikai sztlm: 15735715-84l l -321-01, képviseli: clr. Kocsis Máté polgármester), a
továbbiakban: Önkoľmányzat.

másrészľől a
Józsefváľosi Gazdálkodási Ktizpont Zrt. (székhely: 1082 Budapest, Baross u' 63-67., adőszám:
f5f9f499-f-4f , cégtregyzékszám:01-10-048457,bartkszám|aszám: K&H Bank: 10403387-00028859-
00000006, képviseli: dr' Pesti lvettigazgatósági elnök) a továbbiakban: JGK
(együttesen: Felek) között az a|źlbbiak szerint:

Az onkormányzat és a JGK között f017. május 3. napján megbízási szerződés jött létľe (a
továbbiakban: Szerződés). Felek a Szerződéstf0I7.július 2|. napján módosították (a továbbiakban:
Szerzodés-módosítás). A módosításokkal egységes szerkezetben foglalt Szerzódés-módosítást a Felek
kozös akarattal módosítják és akként állapodnak meg, hogy a Szerződés |. számű mellékletének 49.
sora úgy módosul, hogy helyébe jelen szerződés-módosítás 1. pontja lép.
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2' Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés-módosítás je|en szerződés-módosítással nem
érintett pontjai vźitozat|an formában és tartalommal érvényesek és hatályban maradnak.

3. A Felek kijelentik, hogy a szerzodésben nęm szabźiyozott kérdésekben a Polgári Torvénykönyvľől
szó|ő f0 13' évi V. törvény rendelkęzés ei az irány adők.

4. Jęlen szerzodés-módosítást a Budapest Főváros VIII. kerület Józsęfuárosi onkormányzat
Képvise l ő-testti lete a . . . l f 0 I 7, (IX. 0 7. ) számű határ ozatáv a| hagýa j őv á.

Felek a je|en szerződés-módosítást elolvasást követoen, mint akaľatukkal mindenben megegyezőt,
he lybenh agy olag irták a|á.

Kelt: Budapest, f017 . szeptember,,,,

Sorszám Megnevezés Ft-ban e Ft-ban
Határidő

49 - Szazados negyed KMB iroda- Hungária krt. 16. kialakítasa 6 s00 000 6 s00,00
2017 .lf .31.

Budapest Fováľos VIII. kerület
Józsefvárosi tnkonnányzat

képviseIetében
dr. Kocsis Máté
poIgármester

Józsefváľos i Gazdá|kod ási Központ Zrt.
képviseletében
dr. Pesti Ivett

igazgaÍősági e|nök
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Fedezet: .... Budapest,fU17. szeptember,, ,,

Pénzügyileg ellenj egyzem:

.j Páris Gyuláné]ĺl gazdaságivezetó
i
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Jogi szempontból ellenj egyzem :

, Danada-Rimán Edina:.
:l JegYzo
,. evében ésmegbízásábő|
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dr. Mészár Erika
a|jegyző
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