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Képviselő-testülete 
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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 08-i üléséről. 
 

Napirend: A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 Abony város ivóvízminőség-javítási és 

ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása projekthez kapcsolódó szolgáltatási 

szerződések módosítása 

 

393/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása projekthez kapcsolódó szolgáltatási 

szerződések 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: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződések - 

módosítást jóváhagyja és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a határozat 

mellékletét képező szerződés módosítások aláírására. 

 

Határidő:    2011. december 31. 

Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Szolgáltatók 

 Energia Központ 

 

 
K.m.f. 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. december 09. 

 

 

 

Bevíz Barbara  

      jkv. 
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                 360/2011.(XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 1.sz. melléklete 

 

Megbízási Szerződés 

módosítás 

 

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

(továbbiakban: Megbízó), képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, másrészről, 

Gedi-Press Reklámiroda 2740 Abony, Szolnoki út 1. adószám: 47932069-2-33 ES-499132 

(továbbiakban: Megbízott), képviseli: Egedi Gábor ügyvezető között (továbbiakban: Felek) 

 

Megbízó és Megbízott között 2010. június 01 – én megbízási szerződés jött létre az Abony 

Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása 

KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság 

tájékoztatása, lakossági kommunikációs feladatok elvégzésére. 

Abony Város Önkormányzata a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 3. Teljesítés ideje, módja pont az alábbira módosul: 

 

A teljesítés igazolásra jogosult a Megbízó részéről:  

„A jelen szerződés összegének finanszírozása 90%-ban KEOP Támogatásból valósul meg. 

Ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, 

teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő 

módon téríti meg. A Megbízó a Megbízott számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) 

napon belül a számla nettó 10% -át, valamint az ÁFA teljes összegét átutalja a Megbízott Dél-

Pest Megyei Takarékszövetkezetnél vezetett 65800083-16000384 számú számlájára. A 

fennmaradó összeget, melyet KEOP Támogatás fedez a KEOP Közreműködő Szervezete útján 

kerül kiegyenlítésre. A Támogatást a Megbízó hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme 

alapján a megfelelő dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Megbízott Dél-Pest 

Megyei Takarékszövetkezetnél vezetett 65800083-16000384 számlájára a Közreműködő 

Szervezet átutalja” 

A Megbízó a támogatási szerződés esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó 

előírásait érvényre juttatja. 

 

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. (XII. 08.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. december…. 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                           GEDI-PRESS Reklámiroda 

Romhányiné dr. Balogh Edit            Egedi Gábor 

            polgármester        ügyvezető 
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 360/2011.(XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. sz. 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 Megbízó 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: 

 „A jelen szerződés összegének finanszírozása 90%-ban KEOP Támogatásból valósul meg. 

Ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, 

teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő 

módon téríti meg. A Megbízó a Megbízott számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) 

napon belül a számla nettó 10% -át, valamint az ÁFA teljes összegét átutalja a Megbízott K&H 

Banknál 10200139-27011821-00000000 vezetett számú számlájára. A fennmaradó összeget, 

melyet KEOP Támogatás fedez a KEOP Közreműködő Szervezete útján kerül kiegyenlítésre. A 

Támogatást a Megbízó hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapján a megfelelő 

dokumentáció benyújtását követő 30 napon belül a Megbízott vezetett K&H Bank 10200139-

27011821-00000000 számlájára a Közreműködő Szervezet átutalja” 

A Megbízó a támogatási szerződés esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó 

előírásait érvényre juttatja. 

 

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. (XII.08) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. december 

 

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

Abony Város Önkormányzat                              Keviterv Plusz Kft. 

Romhányiné dr. Balogh Edit  Győrffy István  

            polgármester       ügyvezető 

 Megbízó       Megbízott 
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   360/2011.(XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 3. sz. 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, 

KSK Mérnöki és Vállalkozási Iroda Kft. (címe: 5000 Szolnok, Tiszaliget u. 9688/4 hrsz. 

képviseli: Szőke Zoltán ügyvezető, adószáma: 11500607-2-16 bankszámlaszáma:17000019-

12935260) mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott),  

 

Megbízó és Megbízott között 2010. 05. 20 – án megbízási szerződés jött létre az Abony Város 

Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.-

3.0/2F/09—2009/007 azonosító számú pályázathoz műszaki ellenőri feladatainak ellátására. A 

Megbízó a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 8 pontja az alábbira módosul: 

A műszaki ellenőri tevékenység díja: nettó 3.600.000,-Ft + ÁFA azaz bruttó 4.500.000,-Ft 

 „A jelen szerződés összegének finanszírozása 90%-ban KEOP Támogatásból valósul meg. 

Ezért a Megbízó a Megbízott által nyújtott szolgáltatások díját, a szolgáltatás maradéktalan, 

teljesítési igazolással igazolt teljesítését követően benyújtott számla ellenében, a következő 

módon téríti meg. A Megbízó a Megbízott számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) 

napon belül a számla nettó 10% -át, valamint az ÁFA teljes összegét átutalja a Megbízott OTP 

Banknál vezetett számú 17000019-12935260 számlájára. A fennmaradó összeget, melyet KEOP 

Támogatás fedez a KEOP Közreműködő Szervezete útján kerül kiegyenlítésre. A Támogatást a 

Megbízó hiánytalanul beérkezett Kifizetési Kérelme alapján a megfelelő dokumentáció 

benyújtását követő 30 napon belül a Megbízott az OTP Banknál vezetett 17000019-12935260 

számú számlaszámra a Közreműködő Szervezet átutalja” 

A Megbízó a támogatási szerződés esélyegyenlőségre és fenntartható fejlődésre vonatkozó 

előírásait érvényre juttatja. 

 

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. (XII.08) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. december 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                        KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft. 

Romhányiné dr. Balogh Edit                                 képviseletében: Szőke Zoltán  

            polgármester       ügyvezető 

 Megbízó           Megbízott 
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