
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (székhely: 1145 Budapest, Pétervárad u. 
2.; adószáma: 15735777-2-42; számlaszám: 11784009-15514004; képviseli: dr. Papcsák Ferenc 
polgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a 

Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (székhely: 1052 Budapest Bécsi utca 5., cg.: 01-09-
065890, adószám: 10336706-241, számlavezető pénzintézet: Széchenyi István Hitel Szövetkezet, 
számlaszám: 80800080-30032003-10700016, képviseli: Szegő János termelési igazgató), mint 
vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

között (a továbbiakban együtt: Felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények: 
Felek 2012. október elsején Vállalkozási Szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek fizető 
parkolási övezetek kialakításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítését és engedélyezési eljárás lefolytatására a közbeszerzési eljárás dokumentumai, így az 
ajánlattételi felhívás, továbbá az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó által tett ajánlat alapján, 

2. Felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó által tett ajánlat, 
valamint Budapest főváros közigazgatási területén a jármüvei várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármüvek tárolásának szabályozásáról 
szóló 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelet alapján a Szerződés III. fejezet 1. pontját az 
alábbiakra módosítják: 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Szerződés II. pontjában a Szerződés tárgyaként 
meghatározott Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata számára fizető parkolási 
övezetek kialakításához szükséges egyesített engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését és 
engedélyezési eljárás lefolytatását 
az alábbi mennyiségen: 
4 példány nyomtatott és l-l példány digitális (pdf és dwg/dxf* formátumú - *kizárólag 
térinformatikai rögzítés céljára) tervdokumentáció és az engedélyezési eljárás lefolytatása 

és az alábbi terület-lehatárolás szerint: 
Vágány utca - Francia út - Kerepesi út - Dózsa György út által határolt terület beleértve a 
határoló utakat és tereket. 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletei, az ajánlattételi felhívás és ajánlati 
dokumentációban foglaltaknak megfelelően. 

3. Felek a Szerződés V. fejezet 1. pontját az alábbiakra módosítják: 

A jelen Szerződésben meghatározott Vállalkozói feladatok teljesítési határideje: szerződéskötést 
követő 20 hét + engedélyeztetés időtartama 
Előteljesítésre a Vállalkozó jogosult. 
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4. A Szerződés jelen módosítással nem érintett szakaszai változatlanul érvényesek. 

5. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 példány Megrendelőt, 2 példány 
Vállalkozót illet meg. 
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