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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
törzskönyvi azonosító száma: 735771 
adószáma: 15735777-2-42 
bankszámlaszáma: 11784009-15514004-00000000 
képviseli: Karácsony Gergely polgármester 

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

LINE IMPEX KANIZSA Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 28. B. lház. Il. em. 6. 
cégjegyzékszáma: 20-09-068558 
adószáma: 14337943-2-20 

 
képviseli: Nemes Mária ügyvezető 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó, a Megrendelő és Vállalkozó a 
továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 

l. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2014. október 10. napján kelt, 1-
4457/14/2014 számú Vállalkozási Szerződés van hatályban a Budapest
XIV. kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló, Budapest XIV. kerület,
Telepes utca 32. szám alatti, 31122, 31120 hrsz.-ú ingatlanon a Telepes és
Fűrész utca felőli kerítés felújítására vonatkozóan.

2. Arra tekintettel, hogy a Megrendelő képviselője megváltozott, a Felek a
Vállalkozási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozási Szerződés Megrendelő személyét meghatározó pontja helyébe 
az alábbi szöveg lép: 

"amely létrejött egyrészről a 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. 
törzskönyvi azonosító száma: 735771 
adószáma: 15735777-2-42 
ba n kszá m laszá ma: 11784009-15514004-00000000 
képviseli: Karácsony Gergely polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)"
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3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 2.2. pontjában foglaltak az
alábbiak szerint módosulnak:

2.2. Vállalkozó részszámla benyújtására jogosult 1 alkalommal a végszámla 
benyújtása előtt minimum bruttó 1.000.000,- Ft/részszámla, de 
maximum bruttó 1.500.000,- Ft/részszámla értékben. 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.1. pontjában foglalt
teljesítési határidő az alábbi szerint módosul a mellékelt, Vállalkozó által
jelzett akadályozó körülményekből adódóan:

4. 1. A Vállalkozó a szerződés aláírását követően a munkát a lehető 
legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb 2015. május 30-ig elkészíti. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 

5. Fenti Vállalkozási Szerződés módosítással nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

20111 NOV· Z 5. 
Budapest, 2014 . ........................ . 

Megrendel9�kep,�j �eletében: 
� l . • 

R800 Nagyk;mizsa, Zrínyi u. 2B/b 
\r sz.: 143371'J�-2\2Q 

Slb .. �t. •. • 'l/J.�I 
Nemes Mária 

ügyvezető 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata képviseletében pénzügyi 
ellenjegyző: 

2014 NOV 2 O.Budapest, 2014 . ....................... . .
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Line lmpex Kanizsa Kft. 
8800 Nagykanizsa 

Ügy$záll1:3/2Ql4 
Ögyilit�zo: Dobos Bela/G D 

Zrlnyi u. 28/B 

Nagykanizsa, 2014. november. 18 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Pályázati Csoport 

Kálmán K�talln 
pályázati referens 

1�45. Bg�apest 
Pétervárad utca 2. 

ifszteJt Kálmán Katalfrl Úrhölgy! 

Hivatkozva a köztünk lévlS a Budapest XIV kerület Telepes utca 32 utcai kerítés felújításával 
kapc�olatos vállalkó�ásl szerzo�ésre, illetv� előzetes többszöri megbeszélésre, szeretnénk jelezni 
akadályközlesünket.· 

A jelenlegi iddjárá si eslSsi párás viszonyok késleltetik a munkavégzésünket. Ezt napi építési 
naplópejegv.zésekkel is jeleztük. 

Az eldfrttechnol�gia megköveteli� fagymentes ldlSjárást, ami vonatkozik az éjszakai idlSszakra is a 
kötési, illetve szilárdulási idd befejeztélg. 

Jélézniszeretnénk, hogy a jelenlegi időjárás tartós ideig történd megléte esetén a minőség 
megóvása és a jó-teljesítés nem biztosítható. 

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a 2014. november 30-i határidőt a kockáztatások elkerOiése 
érdekébenmeghosszabbftani sz(veskedjenek 2015. május 30-i határidővel. 

természetesen az előteljes(tés jogát fenntartjuk és igyekszünk ez évben még átadni a létesftményt 
rendeltetésszerű használatra az idéSjárás függvényében, annak kedvezlSbbre fordulása esetén. 

Tisztelettel: 

Nemes Mária 
ügyvezető 


