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Az MO/S/2010. szarnu ME~BiZ~S! SZERZ6~Jt'~l il fJ $~~J}!!~2 rll a helyezve 

MODOSITASA Paks , :L~J I~:" . ..1.<__ . 
' ~ J ' 

arnely egyreszro l ···....--· ··..ai iii;~ ii · · ..·..······
 
Paks Yaros Onkorrnanyzata (7030 Paks , D6zsa Gy. u. 55 -6 1., adoszam : 154 149 59-2-17)
 
kepviseli: H ajdu Janos polgarmester (7030 Paks, D6zsa Gy . u. 55 -6 1., tel.: 06 -75/5 00-565,
 
adoszarn: 15414959-2-1 7), mint Megbiz6,
 
Masreszro l, Zsink6 Lajos (7100 Szekszard , Br6dy koz 34 ., ad6szarn:52855643-3-37)
 
ko ltsegvetes i minositesu bejegyzett konyvvizsgalo, ka rna rai tagsagi szama: 00956,
 
m int Megbizott kozott jott letre.
 

I .) A szerzodes ,,1. Elozrnenyek, a szer zod es targya es tartalma" 1.3 pont helyebe az alabbi 
1.3 pon t lep : 

1.3 A megbizas idotartama 2010 . januar 20-tol a projekt elokeszito szakaszanak 
lezarasaig, az elso fardul6s ZPEJ Ko zremukodo Sze rvezet altai torteno el fogadasarol 
sz616 tajekoztato Megrendelohoz megerkezesenek napj aig, illetve a zaro 
konyvv izsgaloi jelentes a tadasanak idopontjaig szo l. 

2 .) A szerzodes ,,2. Jogok es kotelezettsegek" cimszo ki egeszul az al ab bi 2 .13 . po ntt a!: 
2 .13 .	 M egb izott a felada t ell atasa saran a zo ldbesze rzes szabalyai sz erint jar el. EITe 

tek inte tte l a Megbiz6val to rteno ko mrnunikacio ban, es az egyes fe ladatok elvegzese 
soran az e lektro nikus utat reszesi ti el on yb en, A szerzodes telj esitese saran a 
dokumentalas elektronikus adathardoz6kon torten ik , es cs ak a fel ek altai elfogadott 
utolso verzi6 k ke ru lnek kinyorntatasra. Az utol s6 verzi6 kinyorn tatasa saran a 
papirtakare kossag erdekebe n a nyomt at6k alapb eallitasa a ketoldalas nyomt at as, 
kornyezetbarat szerkesztes i e lvek a lkalmazasaval (min imalis m arg6 , min im ali s feher 
he ly, kisebb betumeret , terrneszetesen az olvashatosag szem elott tar tasav al). A 
hasznal t lap okat sz elektal tan gyujt i, a tonereket, tintapatrono kat ujratoltet i. H elyben 
irodat tart fenn, tovabb a kornyezettudatos (csak a legsz uksegesebb szamu, es a 
legkevesebb uzemanyag fcgyasztassa l j aro) kozlekedes t va laszt a szerzo des 
telj esi tesevel osszefiiggesben . 

3.) A szerzodes 4. sz am u melleklete .Ki fizetesek u temezese " hely ebe jelen 
szerzodes rne lleklete lep. 

4) A szerzodes tobbi po ntja tovabb ra is ervenyben marad , az jelen szerzodes mo dositassal 
egyutt ervenyes es ertelmezheto. 

5.) Jelen sze rzo desmodosi tas negy egyrnassal sz6 szerint megegyezo erede ti pe ldanyba n 
keszult, oJy m6don, hogy a felek eredeti alai rasukkal (szign6val) el latjak azt . Jelen szer zo de s 
a mindke t fel altali cegszeru alairast kovetoen lep hatalyba. 

Paks, 20 10 . augusz tus 23 . 
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Megrendel6	 Vallalkozo 
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Kifizet esi iitemt erv
 

elsza m olas h oz tart oz6 m erfoldko, hatarido, teljesites felt erele
 

Szarnla 

me gu evezese: 

A sza rnla 
ben yujtasuak 

idopontja 

(ev/ho/nap): 

Szamla 

erteke 

(nett6 Ft): 

Mhfoldk6 

Az elvegze t t mun ka 

tart alom: 

RESZ - SZAMLA 

2011. 01. 31. 
280.000,-Ft 

Reszteljesitesek, 20 10. evi 
el szamolasok fel ulvizsgala ta , 
szakmai tanacsadas az 
elszamolasokhoz. 

, 
VEGSZAlVlLA 

2011. 08. 12. 1.000.000,-Ft A projekt telj es el lenorzese, 
Zaro konyvvizsgaloi jelentes 
elkeszitese. 

Paks, 20 10. augusztus 23. 

Megbiz 6 


