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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-i üléséről. 

 

Napirend: Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási szerződés módosítása 

 

350/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítéséhez megbízási szerződés 

módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Pa-Ku Consulting Bt.-vel az Integrált Városfejlesztési 

Stratégia elkészítésére kötött szerződés-módosítást jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: 2009. november 02. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 

             polgármester                jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. október 30. 

 

 

 

Darányi Erika 

        jkv. 
 

 

 

 

 

 



2 

 

 350/2009.(X.29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés-módosítás 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető) a továbbiakban 

Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

A Megbízó és a Megbízott között 2009. szeptember 30.-án megbízási szerződés jött létre az 

Integrált Városfejlesztési Stratégia/ Előzetes Akcióterületi Terv elkészítésére. 

 

Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

A Megbízott vállalja, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégiát/Előzetes Akcióterületi 

Tervet úgy készíti el, hogy az a KMOP-2009-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest 

megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című 

pályázathoz feladható legyen. A megbízott 2009. november 15-ig előzetes vitaanyagot nyújt 

be a Képviselő-testület elé, majd 2009. december 07-ig átadja a megbízó részére a végleges, a 

Képviselő-Testület által elfogadott módosításokat tartalmazó Integrált Városfejlesztési 

Stratégiát. E pont tekintetében felelősség nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó 

adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

A szerződés 9. pontja az alábbira módosul: 

 

9. Amennyiben az Integrált Városfejlesztési Stratégia/Előzetes Akcióterületi terv a 7. pontban 

foglaltakban körülírt, Megbízottat terhelő okokból kerül elutasításra, Megbízott köteles a 

Megbízó részére az addig kifizetett megbízási díj összegét visszafizetni. 

 

A szerződés 11. pontja az alábbira módosul: 

 

A megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 7.600.000,- Ft + ÁFA, 

azaz hétmillió-hatszázezer forint + ÁFA díj illeti meg. 

A Megbízó köteles a Megbízott a Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél vezetett 65800124-

11024989 számú számlájára a megbízási díjat az alábbi részletekben a következők szerint 

megfizetni: 

1. részszámla  

3.800.000,- Ft + áfa az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elfogadó Képviselő-testület 

határozat meghozatala után 30 napon belül 

2. végszámla 

3.800.000,- Ft + áfa a Közreműködő Szervezet által kiállított a szakmai megfelelősséget 

tanúsító igazolás megbízónak történő bemutatását követő 30 napon belül. 

 

A részszámla benyújtásának feltétele az Integrált Városfejlesztési Stratégiát elfogadó 

Képviselő-testületi határozat. A végszámla a Közreműködő Szervezet által kiállított, szakmai 

megfelelősségről szóló igazolást követően nyújtható be. 
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A szerződés 12. pontja az alábbira módosul: 

 

12. A megbízási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet 

jelen szerződés megbízott kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés 

tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a tanulmány 

elkészítéséhez kapcsolódó adottságokat. 

 

A jelen szerződés módosítás 5, szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő 

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

írták alá. 

Jelen módosítást a Képviselő-testület a 350/2009. (X.29.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2009. november ….. 

 

 

 

 

 

 

 ..………………………………                      ……………………………. 

 Abony Város Önkormányzat                                     Pa-Ku Consulting Bt. 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit         Palotai Sándor 

                      polgármester                   megbízott 

 
 


