
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
4. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhelye; 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2., adószáina; 15735777-2-42, számlaszáma; 11784009-15514004 képviseli: 
Karácsony Gergely polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a

a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt Felelősségű Társíiság (székhely; 1145 
Budapest, Laky Adolf u. 36. cégjegyzékszám: 01-09-952185 rendőrségi hatósági engedély 
száma; 0U40-822/2738-Í/2012/Szv., számlaszáma: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 
16200120-18521205, képviseli: Kovács-Csiiicsák László ügyvezető), mint Vállalkozó 
(továbbiakban: Vállalkozó),
mindketten együtt Szerződő Felek (továbbiakban; Szei*ződő Felek) között alulírott helyen és 
napon, az alábbi feltételek szerint:

Előzmények

j. Megrendelő, továbbá a Megrendelő 100 %-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, 
mint Vállalkozó között Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő
testületének 531/2012. (VI. 21.) számú határozata alapján, Budapest Főváros XíV. Kerület 
Zugló Önkormányzata tulajdonában, és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala használatában lévő objektumok őrzés-védelme, 
valamint pénzkísérési szolgáltatás ellátása tárgyában vállalkozási szerződés jött létre 
2012. június 30-án (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés).

2. Szerződő Felek 2012. szeptember 28-án a Vállalkozási Szerződést módosították, mivel az 
őrizendő objektumok köre bővült. A Képviselő-testület a szerződésmódosítást 829/2012. 
(IX. 20.) határozattal a módosítással egységes szerkezetben elfogadta,

3. Budapest Főváros XTV. Keiület Zugló Önkormányzat Képviseiö-testüíete 831/2012. (IX. 
20.) határozatában felhatalmazta a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön a 
szerződés fennállása alatt felmerülő új feladatok ellátásával összefiiggő, 
szerződésmódosítást vagy egyedi szerződés megkötését igénylő olyan kérdésekben, 
amelyek a szerződés ellenértékének a 25 %-át nem haladják meg.

4. Megrendelő Polgármesteri Hivatala által közvetlenül ellátandó feladatok köre bővült a 
lakásgazdálkodással. A bérlemények ellenőrzését végző köztisztviselők személyi 
védelmének biztosítása érdekében 2 fő biztonsági őr alkalmazása vált szükségessé.
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5. A 162/2014 (VII,8._/ a vagyoméddmi szolgáliofási rezsióradíj megáíkipiiására vonatkozó 
eljárási szabályokrói kormány rendelet és a 360/2014 (X1I.30.) a 2015. évre vonatkozó, 
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradij mértékéről szóló 
kormány rendelet l.§-a alapján a vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradij 2015. március
1. napjától megemelkedik.

n.
Szei*ző(lésmódosítás

1. Az előzményekben - különösen az I. 5. pontban - foglaltaki'a figyelemmel a Szerződő 
Felek a Vállalkozási Szerződés VI. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződésben
meghatározott tevékenység elvégzésének ellenértékeként 2015. március 1. napjától

Nettó 5 427 980 Fi dió, azaz nettó ötmUlió-négyszózhuszonhétezer kUencszáznyolcvan
forint/hó

vállalkozói díj illeti meg.

Jelen szerződésmódosításban rögzített vállalkozói díj a szerződéskötéstől számított egy évig 
változatlan, ezt követően évente egy alkalommal, legkorábban 2016. január 1. napjától 
legfeljebb a KSH által az előző 12 hónapra vonatkozóan megállapított infláció mértékének 
megfelelően emelhetők.”

2. Szerződő Felek a Vállalkozási Szerződés VI. 3. pontját úgy módosítják, hogy a 
vállalkozói díjat a „Vállolkozó MagNet Magyar Közösségi Bank Zrí. pénzintézetnél 
vezetett 16200120-18521205 számú számlájára” kell átutalni.

3. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a közbeszerzéseki’öl szóló 2011. évi CVIII. törvény 
9. § (1) bekezdés k) pontja alapján a jelen szerződés szerinti beszerzés „in house” 
beszerzésnek minősül, ezért ezt a törvényt nem kell alkalmazni.

4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. értelmében az, aki az államháztartás 
valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a 
jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 
tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történliet, hogy az adatokat a 
honlapon vagy a liirdetményi lapban teszik közzé. A felvilágosítás megtagadása 
esetén, vagy ha a felvilágosítást kérő szerint a tájékoztatás nem kielégítő, a 
törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szei"v eljárása kezdeményezhető.

5. Jelen szerződésmódosítás a Vállalkozási Szerződés egyéb pontjait nem érinti. Jelen 
szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a vagyonvédelmi 
tevékenységre vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadóak.



6. Jelen szerződésmódosítás 5 egymással megegyező példányban készül, ebből 4 példány 
Megrendelőt, Î példány Vállalkozót illeti.

Budapest, 2015.
.09

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló 
Önkormányzata

Zuglói Közbiztonsági

Képviseli: Karácsony Gergely polgáp^íer Képviseli: Kovács-Csincsák I^-áá:^4^!?^ezetö

Pénzügyi ellenjegyzés;

Budapest, 2015.
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Magyar Erzsébet o©
Gazdálkodási Osztály osztályvezető
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