
 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

2-35/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i üléséről. 

 

Napirend: Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásának 

tárgyában kötött megállapodás módosítása 
 

 

235/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat   

az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásának tárgyában 

kötött megállapodás módosítása 
 

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. Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között 2010. június 07.- én létrejött 

„A TESCO áruháztól kapott 23.400.00,- Ft + Áfa közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása” 

tárgyú megállapodás módosítását jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 70/2010. (III.25.) sz. Képviselő-testületi 

határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

Abony Város Önkormányzata a Szapáry, Thököly, Bólyai utcák vonatkozásában a vízvezeték 

hálózat cseréjét az Abokom Nonprofit Kft.-től megrendeli a közműfejlesztési hozzájárulás 

ABOKOM Kft. számláján való megjelenést követően. A munka díja 20.791.687,- Ft + Áfa, 

melynek fedezete a közműfejlesztési hozzájárulásból áll rendelkezésre. 

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

       Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

  Abokom Nonprofit Kft. 

K.m.f. 

 

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

polgármester               jegyző  

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. augusztus 27. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

               jkv. 



 

 

 

 

  

Megállapodás 

módosítás 

 

 

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

Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről Abokom Nonprofit 

Kft. 2740 Abony, Kossuth tér 1, adószám: 20244075-2-13 (továbbiakban: Kft.), képviseli: Gáspár 

Csaba ügyvezető között (továbbiakban: Felek). 

 

Megrendelő és Kft. között 2010. június 07. - én megállapodás jött létre „A TESCO áruháztól kapott 

23.400.00,- Ft + Áfa közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása” tárgyában.  

A rendkívüli időjárás miatt valamint a szoros határidő betarthatósága miatt a Felek között létrejött 

megállapodás módosítására van szükség a tárgyban szereplő Vak Bottyán utca helyére egy hasonló 

műszaki tulajdonságokkal - hosszúság, csőátmérő, házi bekötések száma - bíró utca (Bólyai) kijelölése 

vonatkozásában továbbá, ugyanezen utca teljesítési határidejének módosítása tárgyában. 

 

Felek a megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés harmadik bekezdése az alábbira módosul: 

 

„ A fentiek alapján a Felek megállapodnak abban, hogy a közműfejlesztés a Szapáry, Thököly, Bólyai 

utak vízvezeték hálózat cseréjének megvalósításával történik meg.  

A vízvezeték hálózat cseréjének összköltsége 20.791.687,- Ft + áfa, azaz 25.989.609,- Ft.  

A munkálatokat a Kft. 2010.08.31.-ig végzi el kivéve a Bólyai utcát, melynek a befejezési határideje: 

2011.04.15.  

A munka közműfejlesztési hozzájárulás terhére történő fejlesztés, ezért számla kiállítására díjfizetésre 

nem kerül sor. 

  

A megállapodás jelen megállapodás - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

A jelen megállapodás módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a megállapodó 

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen módosítást a Képviselő-testület 235/2010. (VIII.26.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

 

Abony, 2010. szeptember ….  

 

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

 Abony Város Önkormányzat                                       Abokom Nonprofit Kft. 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit                                       2740 Abony Kossuth tér 1.  

            polgármester            Gáspár Csaba  

             ügyvezető  

 

 

 
 


