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Vállalkozási szerződés módosítás
2. sz.
amely létrejött egyrészt a Debreceni Közterület-felügyelet (4026. Debrecen, Bem tér 14. I.
emelet, vezetője: Lelesz György hivatalvezető), mint megrendelő, másrészről a Bazár Parking
2000. Kft (4030. Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.), ügyvezetője: Pántya Sándorné /Tarján Ágnes
Angéla/), mint megbízott között az alábbi feltételekkel:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 2009. június 11 – én megkötött piacok
takarítására, konténeres szemétszállításra, valamint eseti jelleggel végzendő feladatok
ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés az alábbi indok miatt módosul.
A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 163/2009 (VII. 3.) határozata szerint
„a Hatósági Főosztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1)
bekezdése alapján, a 2005. évi CLXIV. törvény 2. § m) és s) pontjaira és az 55/2009. (III.13)
Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére tekintettel
1./ a 72/2005. (III.31.) Kh határozatát
a.) az alábbi b) és c) pontokba foglaltak kivételével, 2009. július 10. napjával,
b.) a Tócóskert téri kirakodó vásárra vonatkozó határozati részt 2009. december 31.
napjával
c.) a Karácsonyi „Aranycsengő” Vásárra vonatkozó határozati részt az önkormányzatnak a
közterületek polgári jogi hasznosításáról szóló rendelete hatályba lépése napjával
hatályon kívül helyezi.”
A Tócóskert téren lévő 108 m2 –es területen elhelyezkedő kispiac megszűnt. A takarítandó
terület, és az elszállítandó szemét mennyiségének csökkenése miatt a vállalkozási szerződés 4.
– es 5 – ös pontja módosul.
4. pont eredeti szövege:
Megbízott havi fix átalánydíjért vállalja
- Nagypiac (Debrecen, Vár u. 3.) és a hozzá tartozó virágpiac
- Helyi kirakó vásár (Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.)
- Fényes udvari kispiac
- Tócóskert téri kispiac
- Angyalföld téri kispiac
- Malomparki kispiac (Debrecen, Füredi u. 27.)
takarítását, szemét elszállítását az 1. sz. mellékletben felsoroltak szerint.

4. pont változik az alábbiak szerint:
Megbízott havi fix átalánydíjért vállalja:
- Nagypiac (Debrecen, Vár u. 3.) és a hozzá tartozó virágpiac
- Zsibvásár (Debrecen, Vágóhíd u. 10-12.)
- Dobozi kerti kispiac
- Tócóskerti piac
- Malomparki kispiac (Debrecen, Füredi u. 27.)
takarítását, szemét elszállítását az 1. sz. mellékletben felsoroltak szerint.
5. pont eredeti szöveg
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatározott munka elvégzéséért
2009. július 1 – től kezdődően
Novembertől – márciusig 5 téli hónapra nettó 13.900.000 Ft/hó
Áprilistól – októberig 7 nyári hónapra nettó 11.600.000 Ft/hó átalánydíj illeti meg.
Eseti szolgáltatási díj nagyvásárok esetében
kisvásárok esetében
egyéb munkák esetében

nettó 140,-Ft/m2
nettó
40,-Ft/m2
nettó 5.500,-Ft/óra

Az eseti munkák körét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az eseti munkák végzése külön
megrendelés alapján történik. Az egyes eseti munkák tekintetében azok díjazása a
megrendeléssel egyidejűleg az óraszám meghatározásával kerül megállapításra.
A szolgáltatási díj összege 2010. január 1. napjától a KSH által közzétett, a tárgyévet
megelőző évi fogyasztói árindex változásával egyező mértékben emelkedik.
5. pont változik az alábbiak szerint:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 4. pontban meghatározott munka elvégzéséért
2010. április 1. napjától kezdődően
Novembertől – márciusig 5 hónapra nettó 14.466.729,- Ft/hó
Áprilistól
- októberig 7 hónapra nettó 12.072.953,- Ft/hó átalánydíj illeti meg.
Eseti szolgáltatási díj nagyvásárok esetében
kisvásárok esetében
eseti munkák esetében

nettó 146 Ft/m2
nettó
42 Ft/m2
nettó 5.747 Ft/óra

Az eseti munkák körét a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az eseti munkák végzése külön
megrendelés alapján történik. Az egyes eseti munkák tekintetében azok díjazása a
megrendeléssel egyidejűleg az óraszám meghatározásával kerül megállapításra.
A szolgáltatási díj összege 2011. január 1. napjától a KSH által közzétett, a tárgyévet
megelőző évi fogyasztói árindex változásával egyező mértékben emelkedik.
A szerződés és mellékleteinek további pontjai változatlanok maradnak

A bérleti szerződés kiegészítés csak az eredeti szerződéssel együtt érvényes.
A bérleti szerződés kiegészítést a felek elolvasták, értelmezték, helybenhagyólag aláírták.
Debrecen, 2010. április 1.

-----------------------------------------------megrendelő

-------------------------------------------------megbízott

