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MEGBÍZÁS! 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 Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

Név: lAPA Nemzetközi Polgárőr Alapítvány 
Megyei nyilvántartási szám: 10712 l 2010 
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 470 l 2010 
Határozat száma: 608 72 l 2008 . 5 
Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
Képviselő neve: Kőszegi Árpád és dr. Kiss Csaba Zoltán 
Adószáma: 18198812-1-42 

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

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

1. Felek rögzítik, hogy a közöttük 2013. április 25. napján kelt, 1-
1716/48/2013 számú megbízási 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 szakemberek biztosítására. A Megbízó 2014. 
július 21-én ajánlattételi felhívás keretében tájékoztatta Megbízottat arról, hogy 
a pályázat keretében megrendezésre kerülő VI. szakmai - s egyben projektzáró
- workshop rendezvényt mind témájában, mind a résztvevők számának 
tekintetében kibővíti; 132 fő megjelenésével tervez. A workshop tematikáját 
tekintve Megbízott 3 szekció-ülést tervez megvalósítani, mind délelőtt, mind 
délután, így ennek megfelelően párhuzamosan több szakmai előadó biztosítása 
válik szükségessé. Az ajánlattételi felhívásra Megbízott 2014. július 22-én adott 
ajánlatot. Jelen megbízási szerződés módosítás melléklete a Megbízó ajánlattételi 
felhívása és a Megbízott ajánlata. 

1 



l ' 

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: 

Mentálhigiénés szakember biztosítása 60 
alkalommal (3 ára/alkalom) 

Családon belüli erőszak trauma-feldolgozását segítő 
szakemberek biztosítása 2 x 5 alkalommal 

Workshop rendezvényekre szakértő előadók 
biztosítása 6 alkalommal 

Kortárssegítő kompetencia fejlesztés trénerének 
biztosítása 1 alkalommal 4 ára/alkalom) 

2013. június 3. - 2014. 
au usztus 10. 

2013. augusztus 26. -
2014. március 30. 

2013. április 29. - 2014. 
szeptember 21. 

2013. szeptember 17. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.1. pontjában foglalt
megbízási díj az alábbiak sze ri nt módosul: 

4.1. Megbízott megbízási díjként 
bruttó 3.696.000,- Ft, 

azaz hárommillió-hatszázkilencvenhatezer forintra jogosult az alábbi bontásban: 
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Mentálhigiénés szakember biztosítása Bruttó 
2.160.000,- Ft 

Családon belüli erőszak trauma-feldolgozását segítő Bruttó 240.000,-
szakemberek biztosítása Ft 

Az első 5 workshop rendezvényre szakértő előadók Bruttó 
biztosítása 960.000,- Ft 

A hatodik, azaz az utolsó workshop rendezvényre Bruttó 
szakértő előadók biztosítása 288.000,- Ft 

Kortárssegítő kompetencia fejlesztés trénerének biztosítása Bruttó 48.000,-
Ft 

4. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés 4.3. pontja az alábbiak szerint
módosul: 

4.3. Megbízott részszámla benyújtására jogosult legfeljebb 14 alkalommal 
a végszámla benyújtása előtt: a mentálhigiénés szakember biztosításával 



kapcsolatosan felmerülő költségeiről legfeljebb 6 alkalommal, részszámlánként 
legfeljebb bruttó 360.000,- Ft-ig; a családon belüli erőszak trauma-feldolgozását 
segítő szakemberek biztosításával kapcsolatosan felmerülő költségeiről legfeljebb 
2 alkalommal, részszámlánként legfeljebb bruttó 120.000,- Ft-ig; a kortárssegítő 
kompetencia fejlesztés trénerének biztosításával kapcsolatosan felmerülő 
költségeiről legfeljebb l alkalommal, legfeljebb bruttó 48.000,- Ft-ig; és a
workshop rendezvényekre szakértő előadók biztosításával kapcsolatosan 
felmerülő költségeiről legfeljebb 5 alkalommal, részszámlánként legfeljebb bruttó 
192.000,- Ft-ig. 

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

Budapest, 2014. szeptember 2. 

Budapest, 2014. szeptember 2. 
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eg íz o t képviseletében: 
egi Árpád és dr. Kiss Csaba 

Zoltán 
kuratóriumitagok.--------:: 
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hanksz.: 
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Hungary 1145 Hudap_c� I.aky_�_l)_l_f_�· �(, 

képviseletében pénzügyi 
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INTERNATIONAL ÁUXILIARY POLICE ASSOCIATION 
I A P A NEMZETKÖZI POLGÁRŐR SZERVEZET 

Budapest Főváros XIV. Kerület

Zugló Önkormányzata 

Ü gyintézőjük: Kálinán Katalin 

Ü gyiratszám: 1-13 54/2014 

Pavlics Tamás 

Pályázati Csoportvezető 

Részére 

Tisztelt Pavlics Tamás Úr! 

Az "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkorrríányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi

Programja (TÁMOP-5.6.1.C-lll1-2011-0011) című projekt megvalósításával kapcsolatban 

kiírt ajánlattételi felhívásra az u-u.••vu� •. u ... .., 

a) A VI. szakmai

előadók biztosítása

Az árajánlatot, mint alanyi 

Budapest, 2014. július 22. 

��-· \ 

ainak megtartásához szalanai 

288.000,- Ft 

árÁFÁ-t nem tartalmaz! 
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