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biŐTbogbpZTÉp
aombóvár sáros Önkormánózaía héévásÉlőJíÉsíülÉíénÉk

OMNMK márcáus OVJá ülésérÉ
TárÖó:

jeÖbízásá szerződés EÚg hKlKoKF módosííása a aombóvárá
mrojekímenedzsmení konérofáí hfíKJvel

blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer

hészííÉííÉ: aombóvárá mrojekímenedzsmení khfíK

TárÖóalía: sárosÖazdálkodásá és ménzüÖóá BázoíísáÖ

Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí:
jászler jáklósI aombóvárá mrojekímenedzsmení khfíK üÖóvezeíő
hölíséÖvÉíésáI éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője
TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
arK dábor cerenc jeÖóző

TászíÉlí héévásÉlőíÉsíülÉí!
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőíesíüleíe a TULOMMVK EfffKPMKF híK szK
haíározaíával meÖbízía a aombóvárá mrojekímenedzsmení khfíKJíI íöbbek közöíí a
„Új hKlKoK Új haéos meníá lkíaíásá oendszer – „bÖóüííI eÖómássalI ÖóermekeánkéríI
a jövőérí” című érojekí érojekímenedzsmení feladaíaának elláíásávalI amelóhez
kaécsolódóan az Önkormánózaí az khfíKJvel meÖbízásá szerződésí köíöííK A
meÖbízásá szerződés bruííó UKRR4KMMMIJ cí érojekímenedzsmení díjaí bázíosíí az
önkormánózaíá céÖnek a feladaíok elláíásáraK Az összeÖ rendelkezésre bocsáíásáról az
önkormánózaí és az khfíK külön meÖállaéodásban kell rendelkezzenI amelóeí jelen
meÖbízásá szerződés módosííása részleíezK
A meÖbízásá szerződés módosííásának íervezeíe az NK szK mellékleíben íalálhaíóK
aombóvár sáros Önkormánózaía OMNMK február 4Jén íría alá a érojekí meÖvalósííásáí
célzó TámoÖaíásá pzerződésíI valamání OMNMK február NMJén zárí ülésen döníöíí az
áníézménóek felújííásáíI meÖééííéséí véÖző káváíelezőről ásK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár
sáros
Önkormánózaíának
hééváselőíesíüleíe
a
aombóvárá
mrojekímenedzsmení khfíKJvel az „Új hKlKoK haéos meníá lkíaíásá oendszer –
„bÖóüííI eÖómássalI ÖóermekeánkéríI a jövőérí” íárÖóában köíöíí meÖbízásá szerződésí
a mellékleí szerání módosííjaK
A hééváselőíesíüleí felhaíalmazza a molÖármesíerí a meÖbízásá szerződés aláírásáraK
eaíárádő: azonnal
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: geÖózőá froda
aombóvárI OMNMK márcáus O4K

maíaó sálmos
molÖármesíer

NK szK mellékleí:
jbdBÍZÁpf pZboZŐaÉp jÓalpÍTÁpA
ameló léírejöíí eÖórészről

másrészről

aombóvár sáros Önkormánózaía
Ekééváselá: maíaó sálmos éolÖármesíerFI
TOMM aombóvárI pzení fsíván íér NKI mání mÉÖbízóI
a aombóvárá mrojÉkímÉnÉdzsmÉní konérofáí hfíK
Ekééváselá: jászler jáklós üÖóvezeíő áÖazÖaíóF
TOMM aombóvárI Bezerédj uK N4KI mání mÉÖbízoíí

közöíí az alulíroíí helóen és ádőben az alábbá felíéíelekkel:
NK A meÖbízásá szerződés háííere
aombóvár város eÖóes íeleéülésfejleszíésá közfeladaíaáról szóló 4/OMMVK EffKNOKF rendeleí
alaéján aombóvár sáros Önkormánózaía meÖbízza meÖbízoííaí a aélJdunáníúlá léeraíív
mroÖram aalmJOMMTKPKNKOK/Oc kódszámú éálóázaíá felhívására benóújíoíí „Új hKlKoK Új
haéos mÉníá lkíaíásá oÉndszÉr – „bÖóüííI ÉÖómássalI ÖóÉrmÉkÉánkéríI a jövőérí”
című érojekí menedzserá feladaíaának elláíásávalK
OK A szerződés módosííásának íaríalma
celek meÖállaéodnak abbanI hoÖó a feladaíok elláíásáérí járó meÖbízásá díj káfázeíése az
alábbá üíemezésben íöríénákK
cázÉíés haíárádÉjÉ
OMNMK áérálás PMJáÖ
OMNMK júnáus PMJáÖ
OMNMK auÖuszíus PMJáÖ
OMNMK okíóber PMJáÖ
OMNMK december PMJáÖ
OMNNK január PMJáÖ

ÖsszÉÖ EmálláóI cíF
NIR
NIR
NIR
NIR
NIOR
NIPM4

PK A meÖbízásá szerződés jelen szerződésmódosííással eÖóüíí érvénóes és haíálóosK A
módosííással nem éráníeíí részeá válíozaílan íaríalommal érvénóben és haíálóban maradnakK

aombóvárI OMNMK márcáus

aombóvár sáros Önkormánózaía
jeÖbízó

aombóvárá mrojekímenedzsmení khfíK
jeÖbízoíí

