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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. 
 
Napirend: KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 
járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat kivitelező kiválasztásához kapcsolódó 
közbeszerzési eljárást lefolytató Eunitas Kft.-val kötött megbízási szerződés módosítása 
 

133/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 
járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat kivitelező kiválasztásához 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató Eunitas Kft.-val kötött megbízási 
szerződés módosításáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Abony Város Önkormányzat a 40/2009. (II.26.) sz. határozatával jóváhagyott, 

az Abony Város Önkormányzat és az Eunitas Kft. között a KMOP-4.3.2.-2008. 
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás 
fejlesztése című pályázat kivitelező kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás lefolytatására 2009. március 16-án létrejött megbízási szerződés 
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

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

határozat mellékletét képező Megbízási szerződés módosításának aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 
 Településfejlesztési Osztály 
A határozatról értesül: 
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 PH. osztályvezetői 
 Eunitas Kft. 

 
K.m.f. 

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

 
Kivonat hiteléül: Abony, 2009. május 4.  
 
Darányi Erika 
       jkv. 



133/2009. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
 
 
 

Megbízási Szerződés Módosítása 
 
 
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (képviseli: Dr. Balogh Edit 
polgármester), mint megbízó – a továbbiakban Megbízó  
 
másrészről az Eunitas Kft. ( Adószám: 13006154-2-42 Székhely: 1055 Budapest, Bihari J. 
u. 20., képviseli:Valter Erika Ügyvezető), mint megbízott – a továbbiakban Megbízott 
 
felek között az alulírott helyen és időben, a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások lebonyolítására, a 2009. március 16-án kelt megbízási 
szerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 
 
Felek a szerződés 3. pontját közös megegyezéssel kiegészítik, miszerint az Eunitas Kft. 
vállalja, hogy Polányi Tamás képviselője az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét 
ellenjegyzésével igazolja. 
 
 
A szerződés egyéb pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak. 
 
 
Jelen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírták.  
 
 
Abony, 2009. május …… 
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 Megbízó Megbízott 
 

 
 


