
  

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

1. számú módosítása 

 

Mely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata   
székhelye: 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.   
adószáma: 15450016-2-12 
bankszámlaszáma: 12031005-00156762-00100006 
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

mint Megbízó (képviseletében eljár: Dr. Kónya Ügyvédi Iroda); 
 

másrészről RH Szociális Szolgáltató Kft. 
székhelye:   8154 Polgárdi, Bocskai u. 34. 
cégjegyzékszáma: 07-09-005318 
adószáma:  11457860-2-07 
bankszámlaszáma: 11736006-20321284-00000000 
képviseli:   Szabó Lászlóné 

mint Megbízott – a Megbízó és a Megbízott együttesen, mint felek - között az alábbi helyen 
és időben a következő feltételek mellett: 

 

1. Szerződő felek „a Közép-Nógrádi vízműrendszer és a kapcsolódó Cserhátszentiváni 
Kistérségi vízműrendszer (továbbiakban: vízműrendszer) vízjogi üzemeltetési engedélyét 
megalapozó, a vízjogi engedélyezési eljárásról szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 6. §. d) m) n) pontjában meghatározott dokumentumok 
elkészítésére a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 
rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra 
tekintettel 2010. június 21-én, 415-34/2010. ikt. számon szerződést kötöttek (a 
továbbiakban: Alapszerződés). 

 

2. Az Alapszerződés 3.1. pontja – a 7.1. pontban biztosított lehetőség alapján  – az alábbiak 
szerint módosul: 

„3.1. Megbízott vállalja, hogy a tervdokumentációt a 1.2. pontban rögzített tartalommal 
legkésőbb a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás után 2011. 
február 21. napjáig elkészíti.” 

 

3. Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.  

 

4. Felek az Alapszerződést hatályosnak tekintik 2010. december 21. napjától jelen szerződés 
hatálybalépéséig is. 

 

5. Az Alapszerződés jelen szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
érvényben és hatályban maradnak.  

 



  

Jelen szerződés 6 példányban készült, amelyből 4 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat 
illeti. 

Felek a jelen szerződést közös átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, cégszerűen, jóváhagyólag aláírták. 

 

Salgótarján, 2011. február 21.            Polgárdi, 2011. február 21. 

 

 

_____________________________        __________________________ 
Becsó Zsolt          Szabó Lászlóné 

Megbízó                            Megbízott  
 

Ellenjegyzem: 

Salgótarján, 2011. február 21. 

 

 

____________________________                         ____________________________ 
Dr. Barta László                 Dr. Kónya Tamás  

Nógrád megyei főjegyző                Dr. Kónya Ügyvédi Iroda 
 

A szerződés tartalmát az üzemeltető megismerte és a rá vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket tartalmazó rendelkezéseket elfogadja. 

 

 

 
 

____________________________ 
üzemeltető 

 


