
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
001/1-10/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i 
üléséről. 
 
Napirend: Az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel kötött keretszerződés módosítása 
 
72/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel 
kötött keretszerződés módosításáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:  
 

1. A Képviselő-testület a 90/2008. (II.28.) sz. határozatával jóváhagyott 
Keretszerződést és annak mellékleteit képező szerződéseket a határozat 
melléklete szerint módosítja.  

2. Felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződések aláírására. 

3. Képviselő-testület a szerződésmódosításból eredő többletköltségek fedezetét, 
4.697.800,- Ft-ot a 2008. évi pénzmaradvány terhére biztosítja az alábbiak 
szerint: 
 
„közkifolyók” szakfeladat    + 2.417.800,- Ft, 
„Stranddal kapcsolatos kiadások”        750.000,- Ft, 
„Zöldterületek karbantartása”      1.530.000,- Ft. 

 
A költségvetési rendelet módosítását a fentiek szerint a 2009 május havi 
képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni. 
 

4. A Képviselő-testület a téli hómunkák és síkosság elleni védekezés 
elvégzésére irányuló feladatokra Abony Város Önkormányzatának 
költségvetési rendelete működési céltartalék megnevezésű sorában 
1.000.000,-Ft-ot zárol.  

5. A Képviselő-testület az ABOKOM Nonprofit Kft. Üzleti Tervét megismerte. 
 
 
Határidő:  2009. április 01.  
 3. pont tekintetében 2009 május havi képviselő-testületi ülés időpontja 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Jegyzői titkárság 
 Településfejlesztési osztály 
 Gazdasági Osztály 
 
 
 
 



 

Értesül:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
  Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
  Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 Kollár Péter ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 

K.m.f. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 
            polgármester                    jegyző 

 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2009. március 27.    
 
Farkasné Fazekas Mária  
              jkv. 



 

72/2009. (III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

KERETSZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről: 

Abony Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

Adószám:15390709-2-13 

Bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 

 

Másrészről: 

ABOKOM Nonprofit Kft. (továbbiakban Szolgáltató) 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Képviseli: Kollár Péter ügyvezető 

Adószám: 20244075-2-13 

Bankszámlaszám:11742142-20008907 

együttes említésük esetén Szerződő Felek között a mai napon alábbi feltételekkel: 

 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt Keretszerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) II. 2.3. pontjából az „f” pontokat a felek törlik. 

 

2.) A Keretszerződés IV.2. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A II.2. pontban felsorolt különböző tevékenységek számlázása – amennyiben a II.3. pont 

szerinti  mellékletek ettől eltérően nem rendelkeznek  – havonta történik.” 

 

3.) A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

4.) A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

5.) Jelen Szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2009. (II. 26.) 

sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

Abony, 2009. …………………. 

 

 

 ……………………………………….. ……………………………………. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  

 

 

 



 

 

KERETSZERZŐDÉS 

1. sz. mellékletét képező  

Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.), mint a 

települési szilárd hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására Abony 

Város területén jogosult és kötelezett (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

másrészről ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 2.) (továbbiakban: Kft.) 

képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 

együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt, a települési szilárd hulladék kezelésére irányuló Keretszerződés 1. sz. mellékletét 

képező Közszolgáltatási szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Közszolgáltatási szerződés III.5. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A közszolgáltatási díjat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján úgy kell megállapítani, 

hogy a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetére, illetve az indokolt költségek és 

ráfordítások megtérülésének a biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás 

biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a Szolgáltató kapacitásának a hatékony 

kihasználására, valamint a hatékony hulladékgazdálkodásra.” 

 

 

2. A Közszolgáltatási szerződés III.6. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A közszolgáltatás díját a mindenkori jogszabályokban foglalt részletszabályok 

figyelembevételével, az önkormányzat rendeletében állapítja meg.” 

 

3. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

4. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

5. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2009. (II.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2009. ……… 

 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  



 

KERETSZERZŐDÉS 

 2. sz. mellékletét képező  

Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.), mint a 

települési folyékony hulladék kezelésére irányuló önkormányzati közfeladat ellátására Abony 

Város területén jogosult és kötelezett (továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

másrészről a települési folyékony hulladék begyűjtésére és leürítőre történő szállításra 

vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező közszolgáltatás 

keretében teljesítő ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 2.) 

(továbbiakban: szolgáltató) képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 

együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt, a települési folyékony hulladék kezelésére irányuló Keretszerződés 2. sz. mellékletét 

képező Közszolgáltatási szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Közszolgáltatási szerződés Preambulum 2. bekezdés 2. mondata az alábbiakra módosul: 

„A közszolgáltatás a mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott települési 

folyékony (települési folyékony hulladék) hulladék begyűjtésére és leürítő helyre történő 

elszállítására terjed ki.” 

 

2. A Közszolgáltatási szerződés III. 15. pontja az alábbiakra módosul: 

 „A közszolgáltatási díjat a mindenkor hatályos jogszabályok szerint úgy kell megállapítani, 

hogy a tartós működéshez szükséges nyereség fedezetére, illetve az indokolt költségek és 

ráfordítások megtérülésének a biztosítására alkalmas legyen és ösztönözzön a közszolgáltatás 

biztonságos és legkisebb költségű ellátására, a Szolgáltató kapacitásának a hatékony 

kihasználására, valamint a hatékony hulladékgazdálkodásra.” 

  

3. A Közszolgáltatási szerződés III. 16. pontja az alábbiakra módosul: 

„A közszolgáltatás díját mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt részletszabályok 

figyelembevételével, az önkormányzat rendeletében állapítja meg.” 

 

4. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

5. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

6. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. ……… 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  



 

KERETSZERZŐDÉS  

3. sz. mellékletét képező  

Megállapodás 1. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

másrészről a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére, ürítésére és lerakóhelyre történő 

szállításra vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását átvállaló és azt kötelező 

közszolgáltatás keretében teljesítő ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 

2.) (továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 

együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt, a hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetésére, ürítésére és lerakóhelyre történő 

szállítására vonatkozó Keretszerződés 3. sz. mellékletét képező Megállapodást Felek az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

1. A Megállapodás 4. pont 1. mondata az alábbiakra módosul: 

 

„A Szolgáltató az ürítést a hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításával egyidejűleg 

benyújtott költségkalkuláció alapján, Abony Város Önkormányzat mindenkori 

költségvetésében beállított összegből a Szolgáltatóval egyeztetett átalányáron végzi el. A 

hulladékgyűjtő szigetek környékének takarítását Közmunkaprogramban foglalkoztatott 

munkavállaló, az összegyűjtött hulladék elszállítását az ABOKOM Nonprofit Kft. végzi.” 

 

2. A Megállapodás 5. pont törlésre kerül: 

 

3. A Megállapodás 6. pontja törlésre kerül. 

 

4. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

5. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

6. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2009. ……… 

 

 

 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  

 



 

 

KERETSZERZŐDÉS 

4. sz. mellékletét képező 

Abony Város Víziközmű Üzemeltetésére, használatára  

vonatkozó Megállapodás 1. számú módosítására 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Önkormányzat (továbbiakban: 

Önkormányzat) 

 

másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. (székhely: Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: Kollár 

Péter ügyvezető, mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 

együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt, a Keretszerződés 4. sz. mellékletét képező Megállapodást Felek az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

 

1. A Megállapodás II. 7. pontja az alábbiakra módosul: 

 

 „A közkifolyók helyét ás számát a tulajdonos Önkormányzat 75 db-ban határozza meg. A 

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a működő közkifolyókon elfolyó víz mennyiségét 

egységesen havi 10 m
3
/hó/közkútban állapítják meg.” 

 

2. II. 11. pontjában a felek az alábbiakat törlik: 

„Szolgáltató az ivóvíz-szolgáltatás hatósági árába 5 % nyereséghányadot épít be 2009. évtől 

vonatkozóan” 

„Szolgáltató a csatornaszolgáltatás hatósági árába 5 % nyereséghányadot épít be 2009. évtől 

vonatkozóan” 

 

3. A Megállapodás III. 14. és 15. pontja az alábbiakra módosul: 

„14. A 2009 évi elszámolást a felek az alábbiak szerint határozzák meg: 

 

a.) Szolgáltató félévente történő elszámolással, 2009 évre bruttó 91.000.000,- Ft bérleti 

díjat fizet az Önkormányzatnak. 

 

b.) Önkormányzat a félévente történő elszámolással évente bruttó 91.000.000,- Ft 

üzemeltetési díjat fizet a Szolgáltatónak. 

 

 

15. A 2009 évi elszámolást a felek 2009. június 30-i eredmények ismeretében 

felülvizsgálják.” 

 

4. A Megállapodás III. 17. pontja az alábbiakra módosul: 

„17.  2009. december 31. határidővel felek a II. félévi elszámolást a 16. pont szerint 

elvégzi.” 

 

5. A Megállapodás III. 19. pontja az alábbiakra módosul: 



 

„19. Az Önkormányzatnak, mint a használatba adott vagyontárgyak tulajdonosának 

fizetendő üzemeltetési díj maximális mértéke 2010 évtől évente kerül meghatározásra. 

Az üzemeltetési díj mértékét felek a szolgáltatási díj hatósági ármegállapításakor 

határozzák meg. Az üzemeltetési díjat a negyedévet követő hónap 15. napjáig számolják 

el.”  

 

6. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

7. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

8. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) 

számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

 

Abony, 2009. ……… 

 

 

 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERETSZERZŐDÉS  

5. sz. mellékletét képező 

Megbízási Szerződés módosítására 

 

mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata – képviseletében: Romhányiné dr. 

Balogh Edit polgármester, mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. – képviseletében: Kollár Péter ügyvezető (Abony, 

Kossuth tér 1.), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) 

együtt felek között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt, a köztisztasági és közterület fenntartási feladatainak elvégzésére irányuló 

Keretszerződés 5. sz. mellékletét képező Megbízási Szerződést Felek az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

1. A Megbízási Szerződés 1) pontjából az 1.4. és 1.5. rendelkezéseket a felek törlik. 

 

2. A Megbízási Szerződés 1) pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

„1.9. Köztisztasági, közterület-fenntartási és parkfenntartási munkák irányítása (10. sz. 

függelék)” 

 

„Önkormányzat köztisztasági és közterület fenntartási feladatok tekintetében 3.000.000 

forintot biztosít éves szinten a parkfenntartási munkák irányítására.” 

 

3. Megbízási Szerződés 5. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A Szolgáltató nyilatkozik, hogy az 1.) pontban elvégzendő munkálatokhoz rendelkezik 

megfelelő munkagépekkel (9. sz. függelék). 

Szolgáltató vállalja, hogy az elvégzett munkálatokat lehetőségeinek legjobb kihasználásával 

végzi el. Az elvégzett munkák feletti szakmai irányítást a Szolgáltató gyakorolja. 

 

A munka elvégzésének, illetve a számlák igazolását a Polgármesteri Hivatal 

Településfejlesztési Osztályának osztályvezetője végzi havonta.”   

 

4. A Megbízási Szerződés 1. sz. függeléke az alábbiakra módosul: 

 

„Szolgáltató a külterületi dűlőutak karbantartását külön megrendelés alapján a mindenkori 

költségvetésben betervezésre kerülő keretösszeg erejéig végzi.” 

 

5. A Megbízási Szerződés 1. sz. függeléke az alábbiakra módosul: 

 

„Szolgáltató a város kezelésében lévő utak karbantartását külön megrendelés alapján végzi.” 

 

6. A Megbízási Szerződés 4. sz. függeléke törlésre kerül: 

 

7. A Megbízási Szerződés 5. sz. függeléke törlésre kerül: 

 

8.  A Megbízási Szerződés 6. sz. függelék 2. pontja az alábbiakra módosul: 



 

 

„2. Felek megállapodnak abban, hogy a konténerek ürítése ellentételeként az ATEV Zrt. által 

kiszámlázott összeget a mindenkori költségvetésben betervezésre kerülő összeg erejéig a 

tételes elszámolást követően (a közterületen elhullott és beszállított állattetemek 

függvényében) az Önkormányzat felé tovább számlázza.” 

 

9. A Megbízási Szerződés 7. sz. függeléke az alábbiakra módosul: 

 

„A KRESZ táblák beszerzése, kihelyezése az Önkormányzat által, külön megrendelő alapján, 

számla ellenében, a mindenkori költségvetésben betervezett összeg terhére történik, 20.000,- 

Ft/db áron, mely magában foglalja a beszerzés költségét és a munkadíjat is.” 

 

10. A Megbízási Szerződés 8. sz. függelék 2. pontja az alábbiakra módosul: 

 

„A Szolgáltató az Önkormányzat mindenkori költségvetésében meghatározott összeg erejéig, 

a polgármesterrel előzetesen jóváhagyott ütemterv alapján végzi jelen függelék 1.) pontban 

meghatározott munkákat, mellyel Felek havonta elszámolnak. 

A Szolgáltató az ütemtervet minden év március 31-ig köteles jóváhagyatni a polgármesterrel.” 

 

11. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

12. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban 

jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

13. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) számú 

határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2009. ……… 

 

 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  



 

 

5. számú melléklet 10. számú függelék 

 

Köztisztasági, közterület-fenntartási és parkfenntartási munkák irányítása 

 

Szolgáltató a köztisztasági, közterület-fenntartási és parkfenntartási munkák 

közmunkaprogram keretében ellátandó szakmai irányítását és speciális kertészeti szaktudást 

igénylő feladatok ellátását biztosítja 2009. évben 3.000.000,- forintos keret erejéig. 

 

A Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 15. napjáig számlát bocsát ki az Önkormányzat 

részére, melyet a számla ellenében 15 napon belül megfizet. 

 

 

 



 

 

 

Megállapodás  

 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

(továbbiakban: Önkormányzat) képviseletében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Tamási Áron út 2.) (továbbiakban: 

Szolgáltató) képviseletében: Kollár Péter ügyvezető 

együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. 

napján kelt, a lakások nem lakáscélú bérlemények, intézményi épületek karbantartási 

felújítási feladataira vonatkozó Keretszerződést a Felek közös megegyezéssel 2009. március 

31. napjával megszüntetik. 

 

2. A fenti időpontig elvégzett szolgáltatásokról a felek 2009. április 30. napig elszámolnak. 

 

3. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

4. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

5. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) számú 

határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2009. ……… 

 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KERETSZERZŐDÉS  

7. sz. mellékletét képező 

Megbízási Szerződés módosítására 

 

mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat – képviseletében: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester – (Abony, Kossuth tér 1.), mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 

 

másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. – képviseletében: Kollár Péter ügyvezető – (Abony, 

Kossuth tér 1.), mint Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)  

együtt felek között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján kelt, a 

téli hómunkák és síkosság elleni védekezés elvégzésére irányuló Keretszerződés 7. sz. 

mellékletét képező Megbízási Szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

1. 1.) pont 1.3. pontját a felek törlik. 

 

2. A Megbízási Szerződés 4.) pontja az alábbiakra módosul: 

 

4.1 „Szolgáltató az 1.) pontban megjelölt munkát 2009. évre az alábbi díjakon végzi el: 

MTZ   5200,-Ft/üzemóra + Áfa 

Tolólapos IFA    270,-Ft/km + Áfa 

Homlokrakodógép 7470,-Ft/üzemóra + Áfa” 

 

4.2 „A Szolgáltató az Önkormányzat 2009. évben a költségvetési rendelet működési céltartalék 

megnevezésű sorában zárolt összeg erejéig végzi az 1.) pontban meghatározott munkákat.” 

4.3 A Szolgáltató 2009. évet követően az Önkormányzat mindenkori költségvetésében 

meghatározott összeg erejéig végzi az 1.) pontban meghatározott munkákat.” 

 

3. A Megbízási Szerződés 5.) pontja az alábbiakra módosul: 

„A Szolgáltató a hetente leigazolt felmérési napló alapján a tárgyhót követő hónap 15. napjáig 

számlát bocsát ki az Önkormányzat részére, melyet az számla ellenében megfizet. 

  

4. A Megbízási Szerződés függeléke törlésre kerül: 

 

5. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

6. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére jogosult 

képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező példányban 

jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

7. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) számú 

határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. ……… 

  

………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  

 

 



 

 

KERETSZERZŐDÉS 

8. sz. mellékletét képező 

Szolgáltatói Szerződés módosítására 

 

 

mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, a továbbiakban, mint Önkormányzat 

 

másrészről az ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviselő: Kollár Péter 

ügyvezető, továbbiakban, mint Szolgáltató között Abony város strandfürdő működtetésére az 

alábbi tartalommal: 

 

Abony Város Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján 

kelt, a Abonyi Strandfürdő működtetésére irányuló Keretszerződés 8. sz. mellékletét 

képező Megbízási Szerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

 

1. A Szolgáltatói Szerződés 10. pontja az alábbira módosul: 

 

„Az önkormányzat a strand indulásához szükséges költségeket 2009. évre maximum 750.000 

forint erejéig biztosítja.” 

 

2. A 11. pont az alábbiakra módosul: 

 

„Önkormányzat és a Szolgáltató az 1. pont alatti ingatlan üzemelését illetően a bevételek és 

kiadások vonatkozásában az alábbiakban állapodnak meg: 

 

A Szolgáltató a Strand üzemeltetésével kapcsolatos bevételeket saját javára szedi be, 

kiadásokat saját költségére állítja ki. 

 

A Strand területén lévő kabinok bérlőivel a szerződéseket a Szolgáltató köti saját javára.” 

 

 

3. A Szerződés egyéb rendelkezéseit jelen szerződésmódosítás nem érinti. 

 

4. A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasás után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 egyező 

példányban jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

 

5. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 72/2009. (III.26.) számú  

    határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. ……… 

 

 ………………..…………………… …………….…………………….. 

 Abony Város Önkormányzata nevében ABOKOM Nonprofit Szolgáltató nevében 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit Kollár Péter 

 polgármester ügyvezető  


