
5rR- l?- u,- |zoa
Ikt. szám: 524-I5l202l.
K. szám:

KözszoLGÁLTArÁst szERzóDEs I. MóD osírÁsn

amely létrejött egyrészrő|

Esztergom Város Önkormányzat (székhely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1,, statisztikai

számjele: 15729600-84|I-321-I:, adőszáma: 15129600:2-II, képviseli: Hernádi Áaam

polgármester) a továbbiakban: Önkormányzat/

másrészról

Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanác sadő Zrt. (székhelye: 2500 Esztergom, Deák

Ferenc u. 4., cégjegyzékszáma; 11_10_000349, adószáma: LO266562,2_II, képviseli:

Csicsmann Judit iezé rigazgatő) a továbbiakban: Közszotgáltató; önkornrányzat és

közszol gáltató a további akban e gyüttes en szerződ ő felek

koztitt _ Esztergom Város önkormányzat Képviselő-testületének 19912021, (VI, 14,) számú

határozataalapján - alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

l. Szerződő felek rögzítlk,hogy közöttük 524-t3l2)21. szám a|att,2O2L június hó 01. naPjától

hatályos _ hatérozatlan időtartamra szóló KözszolgáltatásiSzerződés jÖtt létre, Esáergom

Város önkormányzat Képviselő-testületének 16012021. (V.31,) számú határoz,ata alaPján,

ingatlankezelési tevékeny sé g ellátása tár gy ában,

2. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pontban hivatkozott Közszolgáltatási Szerződés

8.6., valamint 11.i. por,tlet 2021.június hó 30. napjával hatályon kívül hel5lezik,

3. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a KÖzszolgáltatási Szerzlődés egYéb,

rendelkezés"it neÁ érinti, arLok v á|tozatlan tartalommal hatályban maradnak,

Jelen szerződésmódosítást Szerződő felek 8, azaz nyolc példányban, kÖlcsÖnÖs elolvasás és

érte lme zé s útj an, mint akaratukkal mindenbe n me ge gy ezőt, a|áirj il<

Esztergom, 202l. j únius

Közszolgáltató képviseletében: 20i1 JúN 2 8.Önkormányzat képvi seletében:

Jogi ellenjegyzés:

Hernádi Adám
polgármester

Esáergom Város Onkormányzat

Pénzügyi ellenjegyzés:

Csi
vezer].
Strigonium
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Eszlergom, Deák F u.4
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Esztergom Város
Pol8áímestere

Esztergom város önkormányzat képviselő_testületének
199 t2021. (VI. 1 4.) határ ozatl

Döntés a strigonium számviteli és Gazdasági Tanácsadő zrt,
KözsJo|gáltatásiSzerződésénekmódosításáról

ttiletének hatáskörében elj aró Es ztergom Váro s

fe lhatalmazás al apj an, az a\ábbi határ ozatot ho zom :

os Önkorm ányzatés teli és GazdaságiTanácsadó Zrt"mint

közöttlétrejött,5Közszo\gáItatásiSzerző<léstajelen
elléklete szerinti tart

Felelős: Hernádi ÁOam polgármester

Hataridő: A szerződé.-oaúita. a|áiráséraa döntést követő 1 5 napon belül

p.h.

Hernádi Áaam
polgarmester

"F.I

Eszterg om Vóro s Po lgdrmesl erc

250I Esztergom, Széchenyi tér 1,

v ar o s h az a@e s zt er go m. hu
X Postafiók: 92 .

lel: (33) 542-005
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lktatósám: 524-1 5l202I
K.szám:

l. számú fÜggelék az l 12019. (0l . l0.) Polgárnresteri-Jegyzői [gyüttes Utasításlroz

Ugyintéző: Csöppű Mónika

Kötclezettsépállalást elókészítő szcrvezetiegység: Városüzemeltetési Osztály

A kötelezettsógvállalás tárrya, időtartama: Kt'izszcllgáltatási szerződés I. számű rnódosítása

A kötelt,zet§igvállalás a Esztergom Város Önkormányzat Képviseló-testületének l 3i202l. (lll,l I .)

önkomrányzati rendelete a202l. évi költségvetésről,4. számú melléklet K 5.1 sorának terhére történik. 0,-

Pt+ÁtatrO összegbcn.

Aszerúdő partner neve: Strigonium Zrt,

A közbcszerzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatok (* a megfeleló rész aláhúzandó):

A kötelezetlségvállalást előkészitő szervezeti egység vezetőjcként nyilatkozom, hogy a tárgyban szereplő

kötelezettsé gvál lalás

a) vizsgálva a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben rőgzített eg,vbeszámítási

kötelezettségre vonatkozó szabályokat is. közbcszerzési szíiksóg.*

b) érdekében a közbeszerzósi eljárás lefolytatásra került.*

Kelt: Esaergom.202l, június l7.

szervezeti egység vezető,je

Pénzü g.v i el lcnjegyzés :
GálJudit
,Iogi szakr,élemén1,:
Dr. Gál Gabriella .ír 2021 lúN 2 l

-]

Kötelezettségvállaló :

Hernádi Adám
l{egisztráció : Pénzü5,i Osztály,

j\{egiegyzós:

I gazolás/regisztrálás

Ellenjegyzós:
schottner Norbert
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