


284/2021. (XII.16.) számú határozat melléklete 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 1. számú módosítása 

 

 

amely létrejött egyrészről  

 

Pomáz Város Önkormányzata 

 

székhelye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.; 

képviseli: Leidinger István; 

törzsszáma: 731058; 

adóigazgatási azonosító száma: 15731058-2-13; 

bankszámlaszáma: 10403057-50485456-57481008; 

KSH statisztikai számjele: 15731058-8411-321-13; 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a 

 

Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 

székhelye: 2013 Pomáz, Fáy András utca 51.; 

országos nyilv. azonosító:13-03-0002866; 

adószáma: 18674327-1-13; 

képviselője: Molnár Attila tűzoltóparancsnok; 

bankszámlaszáma: 16200168-00229173 MagnetBank 

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) 

 

 

a továbbiakban együtt: Szerződő felek között a közöttük  2021. február 18. napján a Pomáz 

Város közigazgatási területén lévő veszélyes fák, fás szárú növények szakszerű kivágása, 

gallyazása, elektromos vezetékek melletti gallyazása, koronaritkítása, a közvilágítási lámpák 

fényszórását akadályozó gallyak eltávolítása, valamint a közlekedési jelzőtáblák láthatóságát, 

a közlekedést akadályozó  gallyazási munkálatok, a kitermelt faanyag szállítható méretre 

történő vágása, aprítékolása, valamint az apríték meghatározott helyre (telephely) szállítása 

tárgyában létrejött vállalkozási keretszerződés módosítására az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Keretszerződés módosításának indoka: 

 

1.1.egyrészt az, hogy a Vállalkozási Keretszerződésben megjelölt, kapcsolattartásra jogosult 

személyeknek a Pomáz Város Önkormányzatával, illetve a Pomázi Polgármesteri Hivatallal 

fennállott szerződéses jogviszonya megszűnt, így a kapcsolattartásra jogosult más személyek 

kijelölése és azoknak a Vállalkozási Keretszerződésben való szerepeltetése szükséges; 



1.2. másrészt az, hogy Szolgáltató képviseletében eljáró Molnár Attila tűzoltóparancsnok úr a 

Megrendelőnél szerződéses határidőben (2021. december 10.napját megelőzően) 

kezdeményezte a Vállalkozási Keretszerződés 2. számú mellékletét képező Ártáblázatban 

szereplő összegek módosítását. 

 

2. A jelen Szerződés módosítása értelmében a Szerződő Felek, a közöttük 2021. február 18. 

napján létrejött Vállalkozási Keretszerződés IV.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„Szerződő Felek a kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

 

a.) Szolgáltató részéről: Molnár Attila tűzoltóparancsnok; telefonszáma: 06/26-325-123; 

mobil tel.szám: 06/20-951-4421; e-mail címe: pomaz21@tuzoltosag-pomaz.hu; 

 

b.) Megrendelő részéről: Kelemen Tibor osztályvezető (Titkársági, Ügyfélszolgálati-és 

Rendészeti Osztály); telefonszáma: 06/26-814-365; mobil tel. száma:06/30-459-4526; 

e-mail címe: kelemen.tibor@pomaz.hu; 

 

c.) Szolgáltató ügyfélszolgálata: 2013 Pomáz, Fáy András utca 51.; telefonszám: 06/26-

325-123. 

 

 

3. A jelen Szerződés módosítása értelmében a Szerződő Felek, a közöttük 2021. február 18. 

napján létrejött Vállalkozási Keretszerződés 2.számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 

 

 

 
 

4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási Keretszerződés jelen módosítással nem 

érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

5. A Szerződő felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag 4 (négy) példányban írják alá, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 1 

(egy) példány a Szolgáltatót illeti. 
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Kelt:Pomáz, 2021.december „   „ 

 

 

___________________________                     _____________________________________ 

Pomáz Város Önkormányzata                             Pomázi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság 

  képviseli: Leidinger István                                             képviseli: Molnár Attila 

           polgármester                                                             tűzoltóparancsnok 

 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem:                                    Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Kelt: Pomáz, 2021. december                                Kelt: Pomáz, 2021. december 

                                                                          

 

___________________________                         ___________________________________ 

         Ádám Katalin Anna 

      pénzügyi osztályvezető 

 

 

 

Jogilag ellenjegyzem: 

Kelt: Pomáz, 2021. december 

 

 

___________________________ 

           Dr.Balogh Pál 

                jegyző 

 

 


