
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/11/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 29-i 
üléséről. 
 
Napirend: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola szaktanterem bővítése 
 

108/2007. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola bővítésére építési 
engedélyezési terv készítésével az AXIS Kft-t (Szolnok, Kossuth L. u. 
5.) bízza meg. 
A tervezési munka díja: 1.150.000,- Ft + ÁFA, összesen 1.380.000,- Ft, 
melynek fedezetét a járműértékesítések, illetve fejlesztési céltartalék 
terhére biztosítja. 
Egyben megbízza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírásával. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármestert, hogy a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 
bővítéséhez szükséges építési engedélyezési tervekhez a 
talajmechanikai szakvélemény, valamint a tartószerkezeti munkarész 
elvégzésére az intézkedéseket megtegye, és a szerződéseket 
megkösse. A kötelezettségvállalás fedezetét a Képviselő-testület a 
2007. évi költségvetés fejlesztési tartalék terhére maximum 380.000,- 
Ft + ÁFA összegben biztosítja. 
 
Határidő: 2007. április 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 
 Gazdasági Osztály 
 Településfejlesztési Osztály 
 

K.m.f. 
 
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester   jegyző 
 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2007. április 2. 
 
 
Egedi Bernadett jkv. 



TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 
 
 

 
amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzat a (Abony, Kossuth tér 1.) 
mint Megrendelő, másrészről a …………………………, mint Vállalkozó között az 
alábbi feltételek szerint: 
 
 

1./  Vállalkozó elvállalja Megrendelő megbízása alapján az Abony, Kinizsi Pál 

Gimnázium és Szakközépiskola Abony, Kossuth tér 18. szám alatti épület építési 

engedélyezési terv elkészítését, a Vállalkozó által tett árajánlatban foglaltak szerint. 

 

2./ A szerződésben foglalt szolgáltatás határideje: a megállapodástól számított 

….. munkanap. Az engedélyezési tervdokumentációt Vállalkozó …. példányban 

szállítja. 

A Vállalkozó előszállításra jogosult.  

 

3./  A Vállalkozót a szerződés teljesítéséért:  

…………,-Ft 

+20% ÁFA    …………,-Ft  

összesen      ………….-Ft 

 

azaz ……………. 00/100 forint vállalkozási díj illeti meg, mely összeget Megrendelő a 

számla és a tervdokumentáció egyidejű átvételétől számított 30 munkanapon belül 

átutalja a Vállalkozó …………….. szervezeténél vezetett …………………………... 

számú számlájára. 

 

4./ A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díjra pénzügyi fedezettel 

rendelkezik. 

 

5./ A szállítási, illetve fizetési határidő elmulasztása esetén Megrendelő, illetve 

Vállalkozó jogosult késedelmi kamatot felszámítani a szerződésben foglalt összegre 

vetített napi 0,2 %-ot. 

 

6./ A szerződésben foglalt szolgáltatás a Vállalkozó szellemi terméke, azt a 

Megrendelő csak a szerződésben meghatározott helyen és célra, egyszeri 

alkalommal használhatja fel. 

 

 



7./ A szerződés létrejön, ha azt a Megrendelő 2007. április 04-ig aláírva átadja a 

Vállalkozó részére. Véleményeltérés esetén a szerződés csak a felek kölcsönös és 

egybehangzó nyilatkozatával jön létre. 

 

8./ A szerződés egyéb feltételeit a Polgári Törvénykönyv 408-410. §-ai, az 1997. 

évi LXXVIII. Tv. (ETV) valamint a 45/1997 (XII. 29.) KTM sz. rendelet vonatkozó 

előírásai az irányadók. 

 

9./ Felek a szerződés valamennyi pontját a vállalkozás lényeges feltételének 

tekintik. 

 

 

 
Abony, 2007.…………………. 
 
 ………………………… ………………………… 
 Megrendelő  Vállalkozó 
 


