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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

Amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Székhely: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
Képviselő neve: dr. Papcsák Ferenc polgármester 
Adószáma: 15735777-2-42 
Bankszámla száma: 11784009-15514004-10810006 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről 

Név: X2 Deepness Kereskedelmi és Szaigáitató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 
Cégjegyzékszám: 01-09-988141 
Székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár utca 15. 7. em. 43. 
Képviselő neve: Dr. Kiss Csaba Zoltán 
Adószáma: 23991893-2-42 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

mint szerződő Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. április 2. napján kelt, 1-
1716/30/2013 számú vállalkozási szerződés van hatályban a TÁMOP-5.6.1.C-
11/1-2011-0011 azonosító számú, ,,''Egy jó szó Zuglóban" Zugló 
Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja" című projekt 
megvalósításához kapcsolódóan 10 féle prevenciós szórólap nyomdai 
előállítására és szórólapozására 10 alkalommal 3 helyszínen, valamint AS-ös 
szórólap nyomdai előállítására 4 féle témában 6 megjelenéssei a 
konfliktuskezelési képzésekhez kapcsolódóan, továbbá Al-es plakát 
nyomtatására 8 témában 15 megjelenéssel, illetve 4 oldalas újság nyomdai 
előállítására és az újság behúzására a Zuglói Lapokba vonatkozóan. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 3.2. pontjában foglalt
határidők az alábbiak szerint módosulnak: 

3.2. Felek közös megegyezése alapján a jelen szerződés 2.2. pontjában 
meghatározott feladatok teljesítése, a folyamatos egyeztetést feltételezve, az 
alábbi határidők betartása mellett valósul meg: 
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Feladat · . . 
Teljesítési határidő · ·  · 

Prevenciós szórólapok, AS-ös szórólapok, A tervezett nyomtatás napját plakátok, 4 oldalas újság tervezetének leadása megelőző 20. napon véleményezésre Megrendelő képviselőiének 
Prevenciós szórólapok, AS-ös szórólapok, 

plakátok, 4 oldalas újság tervezetek A tervezett nyomtatás napját 
véleményezésének megküldése Vállalkozó megelőző 10. napon 

részére 

Prevenciós szórólap készítése, nyomdai 2013. június 30-ig 
(3. 3. pontban meghatározott előállítása feltételek mellett) 

4 oldalas újság megírása, nyomdai 2013. október 15-ig (3.3. 
előállítása, megjelentetése, behúzása a pontban meghatározott 

Zuglói Lapokba feltételek mellett) 
Prevenciós szórólap kiosztása, AS-ös szórólap 2014. szeptember 30-ig 
készítése, nyomdai előállítása, Al-es plakátok (3.3. pontban meghatározott 

készítése, nyomdai előállítása feltételek mellett) 

3. Fenti szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal
hatályban maradnak. 

Budapest, 2013. június 26. 
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Vállalkozó ké�tében: 

............ C�.�---······· 
Megrendelő képviseletében: 

dr. Papcsák Ferenc 0 
polgármester ? 
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Dr. Kiss Csaba Zoltán 
ügyvezető 

X2 Deepness Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 
P.H . 
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