
VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 
MÓDOSÍTÁSA 

 
 

amely egyrészről Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 
14., nyilvántartási szám:15735674-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester), mint 
megrendelő - továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. (székhely: 1041 Budapest, István út 14., 
cégjegyzékszáma: 01-09-907171, képv.: Vasa Zoltán ügyvezető), mint vállalkozó - továbbiakban: 
Vállalkozó) (Megrendelő és Vállalkozó együttesen: Felek) között jön létre alulírott helyen és napon, az 
alábbi feltételekkel: 
 

1. Felek között 2012 januárjában vállalkozási keretszerződés jött létre az önkormányzati intézményi 
eseti és rendszeres karbantartási és egyéb műszaki jellegű feladatok, javítások végzése 
tárgyában. 
Felek megállapodnak, hogy ezen vállalkozási keretszerződést közös megegyezéssel a jelen 
okiratban foglaltan az alábbiak szerint módosítják.  

 
2. Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási keretszerződés 1.2. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

„  … A Vállalkozó ellátja továbbá az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az egyéb 
önkormányzati intézmények részére az építési és karbantartási anyagok, eszközök, illetve 
szerelvények beszerzésével és központi raktározásával kapcsolatos feladatokat.” 

 
3. Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási keretszerződés 3.7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„ 3.7. A Megrendelő köteles vállalkozási díjat fizetni, melynek alapja Vállalkozó 2. sz. mellékletben 
rögzített Vállalkozói egységára (rezsióradíj). A Megrendelő által igazolt és a Vállalkozó által 
ténylegesen felhasznált építési-, és karbantartási anyagok, eszközök, illetve szerelvények 
költségeit 3%, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az egyéb önkormányzati 
intézmények részére beszerzett építési-, és karbantartási anyagok, eszközök, illetve szerelvények 
költségeit 8%-os anyagigazgatási díjjal növelve jogosult Vállalkozó számlázni, amely a raktározási 
költségeket is magában foglalja. Az egységárak, alapanyagok beszerzési árai, az 
árfolyamváltozások és infláció figyelembevételével változhatnak.”  

 
4. Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási keretszerződés 11.2. a, pontja az alábbiak szerint módosul: 

a, Megrendelő részéről: Városüzemeltetési Főosztály vezetője 
  Cím:  1041 Budapest, István út 14. 
  Telefon: 06-1-231-3148 
  Fax:  06-1-231-3149 
  E-mail:  szabo.zsolt@ujpest.hu 

 
5. Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási keretszerződés 1. és 2. számú melléklete helyébe a jelen 

okirat mellékletei lépnek. 
 
6. Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási keretszerződés egyéb rendelkezései változatlanok 

maradnak. 
 
A jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 
 
 
Budapest, 2013. …………….. 
 
 
 
 

………………………… 
Megrendelő 

……………………. 
Vállalkozó 

 


