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Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 

azonosítószámú, projekt keretében lebonyolítói feladatok ellátására 2011. április 19-én az Első 

Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel megbízási szerződés jött létre. A 

megbízási szerződés módosítása vált szükségessé a projekt záró dátumának változása miatt. A 

szerződésben eredetileg megszabott teljesítési határidő a Projekt Záró Jelentés Közreműködő 

Szervezet által történő elfogadásáig tartott, ugyanakkor ez esetben a szolgáltatás kapcsán kiállított 

utolsó számla nem lenne elszámolható, így a várható jelentéstétel előtt egy hónappal a szolgáltatás 

kifizetése meg kell, hogy történjen. Ezért a számlázási ütemezést módosítani kellett. 

2. Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 

azonosítószámú, projekt keretében PR kommunikációs feladatok ellátására 2011. április 19-én a 

„Csaba Tv” Első Csabai Televíziós Kft.-vel megbízási szerződés jött létre. A megbízási 

szerződésben a projekt záró dátumának változása miatt a teljesítési határidőt, valamint az eddigi 

teljesítésnek megfelelően a számlázási ütemezést módosítani szükséges. A gyakorlati megvalósítás 

megkönnyítése érdekében a kapcsolattartók személye kibővül a projektmenedzsment tagjaival. 

3. Belvízrendezés az élhetőbb településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 

azonosítószámú, projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására 2011. április 19-én a VM 

Architekt Kft.-vel megbízási szerződés jött létre. A megbízási szerződésben a projekt záró 

dátumának változása miatt, valamint az eddigi teljesítésnek megfelelően a számlázási ütemezést 

módosítani szükséges. A gyakorlati megvalósítás megkönnyítése érdekében a 

szerződésmódosításban a kapcsolattartók személye kibővül a projektmenedzsment tagjaival. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 
 

Határozati javaslat: 

1. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a„Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011.04.19-én Első 

Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel lebonyolító tárgyban aláírt 

megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés elfogadása 

kapcsán szavazatát megtegye. 

2. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én 

PR kommunikációs tevékenység tárgyában a „Csaba Tv” Első Csaba Televíziós Kft.-vel aláírt 

megbízási szerződés 1. sz. módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés aláírása 

kapcsán szavazatát tegye meg. 
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3. Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Belvízrendezés az élhetőbb 

településekért” tárgyú, DAOP 5.2.1/D-2008-0002 azonosítószámú projekt 2011. április 19.-én 

műszaki ellenőrzés tárgyban a VM Architekt Kft.-vel aláírt megbízási szerződés 1. sz. 

módosítását, az előterjesztett tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított megbízási szerződés aláírása 

kapcsán szavazatát megtegye. 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2013. március 26. 

 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

Pénzügyi ellenjegyző 
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