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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i 

rendkívüli üléséről. 

 

Napirend: A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei 

ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a KMOP-2009-

4.5.2/B kódjelű pályázathoz kapcsolódó tervezői szerződés módosítása 

 

281/2009. (IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást 

nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” című és a KMOP-2009-

4.5.2/B kódjelű pályázathoz kapcsolódó tervezői szerződés 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: 

 

1. A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés - módosítást jóváhagyja. 

 

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

határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:    2009. szeptember 30. 

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 

 Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. 
 

 

K.m.f. 

 

 

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

             polgármester                jegyző 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. szeptember 11. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

              jkv. 
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                 281/2009.(IX.10.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Tervezési Szerződés 

módosítás 

 

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

Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről, Horizont 4 Tervező 

és Szolgáltató Kft.,Cégjegyzék szám: Cg.13-09-081577  Cegléd, Kossuth tér 4., adószám: 11795511-

2-13 (továbbiakban: Tervező), képviseli: Tőrös Csaba ügyvezető között (továbbiakban: Felek) 

 

Megrendelő és Tervező között 2009. 08. 31 – én tervezési szerződés jött létre a Közép-magyarországi 

Operatív Program keretében kiírásra került „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és 

kapacitásának bővítése” c. és a KMOP-2009-4.5.2/B kódjelű pályázati kiíráson való részvételhez 

szükséges engedélyes tervek tervezési munkáinak elvégzésére. 

A Tervező a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 2.2. pontja az alábbira módosul: 

2.2. A felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező által benyújtott számla végösszegéből Megbízó 

10%-ot az építési engedély kiadásáig visszatarthat, amennyiben az építési engedély kiadásának a 

Tervező mulasztása az akadálya. Ebben az esetben a visszatartás összegét a Megbízó az építési 

engedély kiadását követő 30 napon belül köteles a Tervező részére átutalással megfizetni. 

 

A szerződés 3.1. pontja az alábbira módosul: 

3.1. Tervező vállalja, hogy az engedélyes tervdokumentációt a 1./2. pontban rögzített tartalommal 

legkésőbb a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás után a következő ütemben 

elkészíti és átadja Megrendelő részére. 

 

  I.1. ütem (árazott költségbecslés): 2009. október 20. 

  I.2 ütem (engedélyezési tervdokumentáció): 2009. október 27. 

 

A szerződés 6.6. pontja az alábbira módosul: 

6.6. Tervező Megbízó külön döntése alapján részt vesz a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás 

előkészítésére, lefolytatására, eredményének megállapítására vonatkozó javaslattételre létrehozott AD-

HOC Bizottság tevékenységében. 

 

A szerződés 8. 3. pontja az alábbira módosul: 

8.3. A Megrendelő csak a teljesen befejezett műszaki tartalmú, engedélyezésre alkalmas, a jelen 

rögzített feltételeknek és rendeltetésszerű használatra megfelelő tervdokumentációt jogosult és egyben 

köteles átvenni. 

 

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 281/2009. (IX.10.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2009. szeptember …. 

 

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

Abony Város Önkormányzat                                           Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Tőrös Csaba 

            polgármester       tervező 

 


