Határozati javaslat melléklete

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
II. számú módosítás
amely létrejött egyrészről
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 4024 Debrecen, Piac utca 20.;
adószám: 15735588-2-09; képviseli: Dr. Papp László polgármester), mint a közszolgáltatás
ellátásáért felelős (a továbbiakban: Ellátásért felelős),
másrészről
a DV Parking Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77.;
adószám: 25082070-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-026547; képviseli: Nyikos István, a DV
Parking Korlátolt Felelőségű Társaság ügyvezetője), mint közszolgáltató (a továbbiakban:
Közszolgáltató),
- együttes említésük esetén: felek (a továbbiakban: Felek) – között alulírott helyen és időben,
az alábbi feltételekkel:
Az Ellátásért felelős és a Közszolgáltató az általuk a közúti járművel történő várakozási
(parkolási) közszolgáltatás ellátására Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének 290/2016. (XI. 24.) Ö.h-a alapján 2016. december 15-én megkötött
közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Közszolgáltatási Szerződés) közös megegyezéssel
az alábbiak szerint módosítják:
1./ A Közszolgáltatási Szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi munkálatokat - eltérő megállapodás
hiányában - az Ellátásért felelős végzi el:
a) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek burkolatának nagyfelületű
felújítása, ideértve az ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzését vagy finanszírozását is,
b) a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területek jelenlegi forgalomszabályozásától
eltérő közúti jelzőtáblák elhelyezése.”
2./ A Közszolgáltatási Szerződés 6. pontja az alábbi 6.4. alponttal egészül ki:
„ 6.4. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Nagyerdei körúton az Egyetem tér és a
Klinikák villamos megálló közötti útszakaszon a gyephézagos beton burkolatú parkolók
felújításával kapcsolatos beruházás ellenértéke 2025. május 31-ig a közszolgáltatási
tevékenység ellenértékében kerül érvényesítésre 36 havi egyenlő részletben, bruttó 23.750.588
Ft értékben.”
3./ Felek megállapítják, hogy a Közszolgáltatási Szerződés jelen módosítással nem érintett
egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
4./ A jelen szerződés-módosítás 4 eredeti példányban kerül aláírásra, amelynek 2 példánya az
Ellátásért felelőst, 2 példánya a Közszolgáltatót illeti meg.

Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a jelen szerződés-módosítást értelmezően elolvasták,
megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Debrecen, 2022. ....................

Debrecen, 2022.………………

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata DV Parking Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében
képviseletében
………………………….
Dr. Papp László
polgármester

…………………………
Nyikos István
ügyvezető

