
A 259/2006.(X.24.) Kt.sz. határozat melléklete      

    

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

módosítása 

 

„Szentendre Város Önkormányzat feladat-ellátási, döntési rendszerének felülvizsgálata és 

(racionalizálási célú) gazdasági stratégia kidolgozása” 

 

amely létrejött 

 

egyrészről:  

 

Név: Szentendre Város Önkormányzata  

Székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 

PIR törzsszám: 395368 

KSH azonosító: 1315440 

Adószám: 15395364-2-13 

Bank: Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszám: 12001008-00122568-00100003 

Képviseli: dr. Dietz Ferenc polgármester 

A megrendelő nevében egyeztetésre jogosult személyek, Kapcsolattartók: dr. Dietz Ferenc 

polgármester, Puhl Márta Közgazdasági Irodavezető  

– továbbiakban: Megrendelő  

 

másrészről:  

 

Név: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Rt. 

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 58.  

Cégjegyzékszám: 01-10-042071 

Adószám: 10805734-2-42 

Bankszámlaszám: OTP 11714006-20428202 

Képviseli: Hirsch László elnök-vezérigazgató, dr. Várhelyi Csaba igazgató  

A Vállalkozó nevében Kapcsolattartó(k): Hirsch László elnök-vezérigazgató, dr. Várhelyi 

Csaba igazgató 

 

– továbbiakban: Vállalkozó 

 

A továbbiakban együttesen: Felek. 

 

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel: 

 

Előzmények  

 

A Megrendelő 

„Szentendre Város Önkormányzat feladat-ellátási, döntési rendszerének felülvizsgálata és 

(racionalizálási célú) gazdasági stratégia kidolgozása”  

 

tárgyú stratégiát 



 

 

2 

2 

 

(a továbbiakban: Stratégia) elkészítő Vállalkozót a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. törvény 299. § (1) bekezdésének b) pontja alapján közbeszerzési eljárás 

keretében választotta ki és a Vállalkozóval a tárgyban 2006. július 21. napján szerződést 

(a továbbiakban: alapszerződés) kötött. 

 

 

 

1. A Felek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ban foglaltak 

alapján az alapszerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőt, közös 

megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 

 a gazdasági program,  

 a költségvetési koncepció valamint  

 az adókoncepció 

elkészítésének végső határideje 2006. november 15 .  

A vállalkozási szerződés teljes körű teljesítésének időpontja 2006. november 30.  

 

2. Felek vállalják, hogy továbbiakban a szerződés teljesülését esetlegesen akadályozó 

tényezőt írásban közlik egymással.   

 

3. Az alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlanul 

hatályban maradnak. 

 

4. Jelen szerződés módosítást, amely 4 (négy) szó szerint megegyező eredeti példányban 

készült, a Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag saját kezűleg aláírták. 

 

Kelt : Szentendrén, 2006. október 25. napján 

 

 

dr. Dietz Ferenc dr. Molnár  Ildikó  

polgármester jegyző CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó, 

Menedzser Rt. 

Szentendre Város Önkormányzata  

Megrendelő Vállalkozó 

 

 

 

 

 


