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Képviselő-testülete 
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3-9/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. 

 

Napirend: Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási 

szerződés módosítása 

 

178/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási 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. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződés - 

módosítást jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő:    azonnal 

Felelős:   Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Parti Mihály alpolgármester 

  Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Ga-Bau Kft. 

 

K.m.f. 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. május 27. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
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                178/2011(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Vállalkozási Szerződés 

módosítás 

 

 

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

Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről, Ga-Bau Kft. 

(kivitelező) telephely: 2740 Abony Alkotás út 8. Cg.:13-09-108835  adószám: 13763295-2-13 

bankszámlaszáma:10403129-00005279-00000001 képviseli: Falusi Gábor Ügyvezető, mint 

Vállalkozó 
 

Megrendelő és Vállalkozó között 2011. április 15 – én vállalkozási szerződés jött létre Abony Város 

közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálataira. A szerződésmódosítás az Abony város 

ivóvízminőség-javítás és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-

1.3.0/2F/09-2009-0007 jelű pályázat során megvalósuló vízvezeték csere miatt indokolt. A 

Berzsenyi, Dobó I., Egressy, Gaál M., Szabolcska, Toldi, Tompa M., Zoltán utak mindkét projektben 

szerepelnek, így az útfelújításokat ezeken az utakon a vízhálózat cserét követően a megfelelő 

tömörödés elérést követően célszerű elvégezni. 

A Vállalkozó a szerződés módosítását kezdeményezte, így a Felek a vállalkozási szerződést az 

alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 2. pontja az alábbira módosul: 

2.  Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatai a 95/2011. (III. 31.) számú 

Képviselő-testületi határozatban elfogadottak alapján, továbbá a 178/2011. (V.26.) 

számú határozat szerint az alábbi utak vonatkozásában: 

 

1.ütem:   Bocskai I. (593 fm)    Hunor  (256 fm)            Klapka Gy.   (223 fm)   

     Mogyoró    (257 fm)  Semmelweis (461 fm)        Tompa M.    (272 fm)       

       Wesselényi (323 fm)  Zrínyi M.   (353 fm)  

Mária T. (Kazinczy és Lázár V. közötti szakasz)  

Nagykőrösi út zsákutca része (Bocskai és Dégre utca között) 

 2.ütem:   Az ivóvízhálózat rekonstrukcióját követően 

               Berzsenyi D. (252 fm)  Dobó I. (80 fm)      Egressy G. (142 fm)            

Gaál M.    (447 fm)       Szabolcska    (111 fm) Toldi M.   (185 fm)      

Zoltán      (109 fm) 

 

A szerződés 5.1 és 5.2. pontja az alábbira módosul: 

5.1.  Benyújtásra kerülő számlák ütemezése a következőképpen történik: 

 

A Vállalkozó a rész illetve végszámláját azt követően jogosult benyújtani, miután a műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv a Megrendelő részéről rögzített hiányosságot nem tartalmaz, 

valamint a Megrendelő által feltárt hiányosságok pótlását Vállalkozó a Megrendelő által 

leigazoltan hiánytalanul és kifogás nélkül elvégezte. A Vállalkozó által kiállított számla alapja 

a szerződés műszaki tartalmának megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki 

átadás-átvételi jegyzőkönyv. A vállalkozói díj elszámolása a Vállalkozó által kiállított és a 

Megrendelő felé benyújtott – a Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt - számlával 

történik. 
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I. Rész-számla benyújtásának feltétele a szerződés 2. pontjában rögzített I. ütemben 

meghatározott utak felújítási munkálatainak teljesítése, melynek határideje: 2011. június 30. 

 

Összege: a 4. pontban rögzített összeg 70 %-a, nettó: 3.141.480,- Ft + Áfa, bruttó: 

3.926.850,- Ft 

 

II. Végszámla benyújtási feltétele a szerződés 2. pontjában rögzített II. ütemben meghatározott 

utak felújítási munkálatainak teljesítése, melynek határideje a munkaterület átadását 

követő 60. nap 

Összege: a 4. pontban rögzített összeg 30 %-a, nettó: 1.344.380,- Ft + Áfa, bruttó. 

1.680.475,- Ft 

  

5.2.  Mielőtt a Vállalkozó az elvégzett munkájáról rész illetve végszámlát állítana ki, a munka 

befejezését követő 3 napon belül írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a munka elvégzéséről 

(készre jelentés). A Megrendelő a Vállalkozó által történő készre jelentést követő 5 

munkanapon belül köteles a munka elvégzését megvizsgálni, a Vállalkozóval közösen a 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet lezárni és aláírni, vagy a Vállalkozót a feltárt 

hiányosságok pótlására felszólítani. 

 

 

A szerződés 7. pontja az alábbira módosul: 

 

a. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: 2011. április 18. 

b. A munka I. ütemének befejezésének határideje: 2011. június 30. 

c. A munka II. ütemének befejezésének határideje: a munkaterület átadását követő 60. 

nap 
 

 

Jelen módosítást Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a 178/2011. (V.26.) sz. 

határozatával jóváhagyja. 

 

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

  

 

 

Abony, 2011. május …. 

 

 

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

Abony Város Önkormányzat képviseletében          Ga-Bau Kft. 

         Romhányiné Dr. Balogh Edit        Falusi Gábor 

                    polgármester           ügyvezető 

 

 


