
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

3-14/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i rendkívüli 

nyílt üléséről. 

 

Napirend: Abony Város Önkormányzat és a Keviterv Plusz Kft.  között létrejött KEOP-

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvíz-hálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása c. nyertes projekt projektmenedzseri feladatok 

ellátására 

megkötött megbízási szerződés módosítása 

 

281/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat és a Keviterv Plusz Kft.  között létrejött KEOP-

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvíz-hálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása c. nyertes projekt projektmenedzseri feladatok 

ellátására 

megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló előterjesztés véleményezése 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező módosított 

Megbízási szerződést elfogadja. 

 

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

megbízási szerződés aláírására. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. augusztus 12. 

 

 

Bevíz Barbara  

        jkv. 
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281/2011.(VIII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés 

módosítás 

 

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

Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről, 

Keviterv Plusz Kft. (címe: 3527 Miskolc, Katalin u. 1. képviseli: Győrffy István, adószáma: 

10378216-2-05 cégjegyzék szám: 0509000552 bankszámlaszáma: K&H Bank 10200139-

27011821-00000000) mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott),  

 

Megbízó és Megbízott között 2010. 06. 01 – jén megbízási szerződés jött létre a KEOP-

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása c. nyertes projekt projektmenedzseri feladatainak 

ellátására. 

A Megbízott a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 3.1. pontjának benyújtásra kerülő számla ütemezése rész az alábbira módosul: 

3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízott a 2. pontban foglalt feladat 

maradéktalan, és szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke nettó: 

2.800.000,-Ft + ÁFA, azzal, hogy a megbízási díjon felüli költségek megtérítésére nem tarthat 

igényt.  

A megbízás Megbízó általi leigazolt teljesítése után bocsáthat ki számlát megbízott. A számla 

ellenértékének kiegyenlítése a számla kézhezvételétől követő 30 napon belül átutalással történik.  

Benyújtásra kerülő számla ütemezése: 

Rész-számla benyújtásának határideje: 2011. december 31. 

Összege: a 3.1. pontban rögzített összeg 50 %-a. 

Végszámla benyújtási határideje: 

- a projekt befejezésének időpontja. 

Összege: a 3.1 pontban rögzített összeg 50%-a. 

 

A szerződés 9.1. pontja az alábbira módosul: 

9.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, a projekt lezárása várható 

idejére, amely időpont 2012. december 31. 
 

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

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 …/2011. (VIII.11.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. augusztus 

 

..………………………………                                     ……………………………. 
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Abony Város Önkormányzat                              Keviterv Plusz Kft. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Győrffy István  

            polgármester       ügyvezető 

 Megbízó       Megbízott 

 

 


