
 

 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

2-52/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-i üléséről. 

 

Napirend: KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött 

szerződés módosítása  

 

351/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására 

kötött szerződés módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Képviselő-testülete a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.-vel a KMOP-4.3.2.-

2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződés módosítását a határozat 

mellékletét képező tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesülnek: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 

  

K.m.f. 

 

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

polgármester               jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. november 26. 

 

Farkasné Fazekas Mária 

               jkv. 
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                                                351/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Módosítása 

 

Mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseletében Romhányiné Dr. Balogh Edit (mint Abony Város Önkormányzat 

polgármestere), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről  

C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58.) képviselő Dr. Szebellédi 

István ügyvezető) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és 

napon, az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmény:  

 

Abony Város Önkormányzata és a C.C Audit Könyvvizsgáló Kft. között 2009. június 5.-én 

megbízási szerződés jött létre a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése tárgyú projekt kapcsán könyvvizsgálói 

feladatok elvégzésére. 

 

A szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

A könyvvizsgálati díj bruttó 1.296.000,-Ft (azaz egymillió-kettőszáz-kilencvenhatezer forint), 

amely díjat a megbízó a megbízott által kiállított számla alapján, a könyvvizsgálói jelentés 

átadása után 2010. december 31-ig egyenlít ki. 

 

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

 

A szerződés módosítás 6 példányban (2 példány megbízó, 4 példány megbízott),  magyar 

nyelven készül. 

Felek a jelen szerződés módosítást, az abban szereplő feltételeket és összegeket, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után elfogadták és aláírták. 

  

Jelen módosítást a Képviselő-testület a 351/2010. (XI.25.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

 

Abony, 2010. november ….. 

 

 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                       C.C Audit Könyvvizsgáló Kft.  

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                       Dr. Szebellédi István 

            megbízó                                     megbízott 

 
 

 

 


