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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad 
utca 2., képviseli: dr. Papcsák Ferenc polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: 
Megrendelő),

másrészről

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1145 Budapest, 
Laky Adolf utca 36., cégjegyzékszám: 01-09-952185, adószám: 23084454-2-42, képviseli: 
Kardos Pál ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együtt: 
Szerződő Felek)

között a 2012. december 20 - án megkötött vállalkozási szerződés módosításáról az alulírott 
napon és feltételekkel.

Előzmények:

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény alapján a 2013. január l-Jétől létrejött Budapest Főváros Kormányhivatala 
fővárosi kerületi hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási Hivatal) kerülő államigazgatási feladatok 
ellátásának biztosítása érdekében Megrendelő és a Megrendelő 100 %-os tulajdonában álló 
Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban; Zuglói Zrt.) a közös tulajdonukban álló 31692/24 hrsz. alatt felvett, természetben 
a Budapest XIV. kér., Pétervárad utca 11-17. szám alatti ingatlan földszintjének az Okmányiroda 
elhelyezésére szolgáló részeit és az ingatlan I. emeletét a Járási Hivatal rendelkezésére bocsátotta. 
Az ingatlan tulajdonosai (Megrendelő és Zuglói Zi1.) üzemeltetési megállapodásban rögzítik, 
hogy az ingatlan teljes földszinti és l. emeleti részének a takaríttatásáról Megrendelő 
gondoskodik.

Fentiek végrehajtásának érdekében Megrendelő és Vállalkozó a közöttük 2012. december 20-án 
létrejött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) az alábbiak szerint 
módosítják:

I.) A Vállalkozási Szerződés I. pontjának d) pontja helybe az alábbi szöveg kerül; 

,,d) 1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17. földszint és I. emeleti ingatlanrész,”



2.) A Vállalkozási Szerződés 17. pontjában a napi karbantartó takarításra vonatkozó 
vállalkozói díj az alábbira módosul:

„1 726 000 Ft + Áfa / hó, azaz egymillió-hétszáz-huszonhatezer forint + Áfa / hó”

3.) Vállalkozási Szerződés 1. mellékletének a Pétervárad utca 11-17. szám alatti 
ingatlanrészre vonatkozó táblázat kiegészül

a) az Anyakönyvi Hivatal és az Okmányirodán kívül eső 294,41 m2 nettó alapterületű 
földszinti területekkel és

b) 649,83 m2 nettó alapterületű I. emeleti ingatlanrésszel 

jelen szerződés 1. melléklete szerint.

4. ) Megrendelő elismeri, hogy Vállalkozó 2013. április 1-jétől a 3. pont szerint kiegészített
területeken is elvégzi a takarítási feladatokat, ezért Vállalkozót 2013. április 1-je és jelen 
szerződés mindkét fél által történő aláírásának napja közötti időtartamra is megilleti a 
vállalkozói díj arányos hányada.

5. ) Megrendelő Képviselő-testületének 1053/2012. (XI.29.) határozata alapján a járási
feladatok átvételéből adódó - 2013. évben realizálódó - szerződésmódosításról a 
polgármester átruházott hatáskörben jogosult dönteni.

6. ) A Vállalkozási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

7. ) Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban
aláírják, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.
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