
Közszolgáltatási Szerződés 

7.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
(székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.,  törzskönyvi száma:  735715  nyilvántartó hatóság: 
Magyar  Államkincstár, adószám:  15735715-2-42,  képviseli: Pikó András polgármester), mint 
megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat), 

másrészről a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye:  1082 Budapest,  Baross  U. 63-67.,  cégjegyzékszáma  01-10-
043548,  adószáma:  12293005-2-42,  statisztikai számjele:  12293005-7420-11401,  képviseli: 
együttesen Máté László igazgatósági tag és Csatári  Ilona  igazgatósági tag, (a továbbiakban: 
Rév8 Zrt./Támogatott/Közszolgáltató) a továbbiakban együttesen „Felek" között az alulírott 
helyen és időben a következők szerint. 

1. Felek rögzítik, hogy közöttük  2015.  december  18.  napján városrehabilitációs feladatok 
ellátására közszolgáltatási szerződés jött létre, amelyet a felek a képviselő-testület  109/2016 
(V.5.)  számú határozatára tekintettel  2016.  június 13-án módosítottak  (1.  számú módosítás). 

2. A  Képviselő-testület a  2016.  december  20-i  ülésén elfogadott  262/2016  (XII.20.) számú 
határozatának  24.  pontja értelmében a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben 
biztosított kompenzáció összegét a  2017.  évre  130.042.000,-Ft-ban állapította meg.  (2.  számú 
módosítás). 

3. A  Képviselő-testület a  2017.  december  19-i  ülésén elfogadott  254/2017.  (XII.19.) számú 
határozat  7.  pontjában a RÉV8 Zrt. részére az általa ellátott közszolgáltatási feladatok 
ellátásáért  98.857,0  e  Ft  kompenzációt biztosít, melynek 1/12-ed részét havonta a 
közszolgáltató által kibocsátott számla ellenében, tárgyhó  5.  napjáig utal át a közszolgáltató 
bankszámlájára  (3.  számú módosítás). 

4. A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a  863/2018.  (IX.17.) sz. határozatával 
elfogadott üzleti terv alapján a RÉV8 Zrt.-nek járó kompenzáció összegét bruttó 
128.412.470,- Ft  összegre módosította. 

5. A  Képviselő-testület a  2018.  december  18-i  ülésén elfogadott  111/2018.  (XII.18.) számú 
határozat  7.  pontjában a RÉV8 Zrt. részére az általa ellátott közszolgáltatási feladatok 
ellátásáért  143.716  e  Ft  kompenzációt biztosított  (5.  számú módosítás). 

6. A  Képviselő-testület a  2019.  december 19-ei ülésén, a  180/2019.  (XII.19.) sz. 
határozatával a Közszolgáltatóval kötött Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbította az 
átmeneti gazdálkodás idejére, azaz  2020.  február  29.  napjáig.  A 2020.  január és február havi 
kompenzáció összege a  2019.  évi eredeti előirányzat 1/12-ed része, azaz  11.976.333,-  Ft/hó 
(6.  számú módosítás). 

7.A  Képviselő-testület a  2020.  február 27-ei ülésén elfogadott . /2020. (11.27.)  számú határozata 
értelmében a RÉV8 Zrt. részére a közszolgáltatási szerződésben biztosított kompenzáció összegét a 
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2020.  évre  132.644.348,-Ft-ban állapította meg. 

8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben  a  Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. 

évi V. törvény (Ptk.), az Mötv., az  Alit.,  valamint  a 21/2012  EU  határozat rendelkezései az 

irányadóak. 

9. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától hatályos. 

10. Jelen szerződés  2  oldalon, egymással szó szerint mindenben megegyező  5  példányban 

készült, amelyet Felek elolvasás és értelmezés után,  mint  szerződéses akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

Budapesten,  2020. 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében eljár: 
Pikó András polgármester 

Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és 
Városfejlesztési Zrt. 
képviseletében eljár: 

együttesen Máté László igazgatósági tag és 
Csatári  Ilona  igazgatósági tag 

Fedezet: a  címen. Dátum.  Budapest, 2020.  

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 
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Jogi szempontból ellenjegyzem: 
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jegyző 
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