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Határozat melléklete 

 

KÖZHASZNÚ   SZERZŐDÉS 

2007. évre 

 

amely létrejött  

egyrészről: ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT (2740 Abony, Kossuth tér l. sz.) 

képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester,  

másrészről: ABOKOM Szolgáltató Kht. (2740  Abony, Kossuth tér 1.)  

képviselője: Sulyok Istvánné mb. ügyvezető igazgató között az alulírott helyen és napon, az 

alábbi feltételekkel: 

   

l.  A Szerződés tárgya 
 

l.l. A szerződő felek egyezően rögzítik, hogy az ABOKOM Kht. a Ptk. 57.-6O. §-ai, 

valamint a közhasznú szervezetekről szóló l997. évi CLVI. törvény 26.c./ pontja alapján az 

Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapításában létrejött olyan jogi személy, 

amely a társadalom és az egyén – azaz Abony város településtisztasági szolgáltatásának 

keretén belül, a háztartási szilárd hulladék gyűjtését és kezelését Abony Város  

Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003.(V.16.) sz. rendelete alapján teljes körűen 

végzi. Ellátja továbbá az alapító okiratban felsorolt minden egyéb tevékenység közös 

szükségleteinek kielégítését, amely vagyonszerzési cél nélkül szolgálható. Ennek érdekében 

üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat és folytathat. 

 

2.  A szerződés célja 
 

Az ABOKOM Közhasznú Társaság - e szerződés alapján - közhasznú társaság kerete között 

kívánja megoldani a fent említett feladatokat. 

 

3.  A KHT. alaptevékenységi köre 
 

3.l. 

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Pest megyei Cégbíróságon 13-l4-00007l. cégszám 

alatt bejegyzett Alapító Okiratban meghatározott tevékenység köréből az alábbi közhasznú 

tevékenységet látja el az ABOKOM Kht. a TEÁOR szerint: 

 

TEÁOR 98. 
90.02 Hulladékgyűjtés,- kezelés (Főtevékenység) 

01.41 Növénytermelési szolgáltatás 

20.10 Fűrészáru gyártás 

20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása 

36.11 Ülőbútor gyártása 

36.12 Irodabútor gyártása 

36.13 Konyhabútor gyártása 

36.14 Egyéb bútor gyártása 

36.50 Játékgyártás 

45.11 Épületbontás, földmunka 

45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 

45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 

45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 

45.31 Villanyszerelés 



45.32 Szigetelés 

45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 

45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés 

45.41 Vakolás 

45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelés 

45.43 Padló-, falburkolás 

45.44 Festés, üvegezés 

45.45 Egyéb befejező építés 

50.20 Gépjárműjavítás 

52.62 Piaci kiskereskedelem 

55.21 Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás 

55.22 Kempingszolgáltatás 

55.23 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás 

55.51 Munkahelyi étkeztetés 

55.52 Közétkeztetés 

60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás 

60.24 Közúti teherszállítás 

63.11 Rakománykezelés 

63.12 Tárolás, raktározás 

63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenység 

63.40 Szállítási ügynökségi tevékenység 

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

74.40 Hirdetés 

74.70 Takarítás, tisztítás 

74.84 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

75.13 Üzleti élet szabályozása 

75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 

85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül  (közhasznú tevékenység) 1997.évi CLVI.tv. 26. §.c) 

93.03 Temetkezés 

 

3.2 

A KHT. a 3.l pontban felsorolt közhasznú tevékenységek köréből az alábbi közhasznú 

szolgáltatásokat folyamatosan végzi: 

 Állati hullák elhelyezése 

 Parkosítás, zöldterületek gondozása 

 Üdülési szálláshely szolgáltatás 

 Összetett (komplex) gyermek- és ifjúsági üdültetés 

 Nem menetrendszerű, közúti, távolsági személyszállítás Közúti teherszállítás 

 Parkolás, járműőrzés 

 Egyéb építmény (építményrész), önálló rendeltetési egység szolgáltatása 

 Szárazföldi szállítóeszközök kölcsönzése (konténer) 

 Egyéb gépek és gépi berendezések kölcsönzése (mázsa) 

 Településtisztasági szolgáltatás 

 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági szolgáltatás 

 Közterületek tisztítása 

 Hó eltakarítás, síkosság elleni védekezés 

 Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás (illemhely üzemeltetés) 

 

 

 



4.  Díjazás 

 

4.l 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. pontban részletezett közhasznú 

tevékenységek fenntartása és folyamatos biztosítása érdekében kötelezi magát arra, hogy a 

2007-es gazdasági évre  84 369 000,-Ft  azaz Nyolcvannégymillió-

háromszázhatvankilencezer 00/100  forint költségvetési támogatást nyújt havi bontásban. 

 

4.1.1 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a 4.1 pontban megállapított díjazás az Abony Város 

Önkormányzat Képviselő- testületének, 2007. február 15-i ülésén hozott 61/2007.(II.15.) sz. 

Képviselő-testületi  határozata szellemében,  havonta  -  az éves támogatási összeg  1/12-

ed részének átadásával  - történik.  

 

4.2 A támogatás formája, számviteli elszámolása 
 

4.2.l 

A 4.l pontban rögzített intézményi finanszírozásra szóló költségvetési támogatás az 

ABOKOM KHT.-nál az általános működési feltételek biztosításához a  felmerülő költségek  

fedezetére  nyújt részleges, de nem teljes fedezetet.    

 

4.2.2 

A 4.l pontban rögzített költségvetési támogatás felhasználásáról havonta az ABOKOM KHT.  

utólagos beszámolási kötelezettséggel tartozik a Polgármester felé. 

 

5.  A szerződésben foglaltak teljesítése, egyeztetési kötelezettségek 

5.l 

A közhasznú társaság, köteles a képviselőtestület által meghatározott tevékenységi körrel, 

tartalommal és összeggel  elfogadott költségvetési támogatás felhasználásáról első 

alkalommal,  folyó év április 30-ig, ezt követően  negyedévente, tárgyi  negyed évet követő 

hó utolsó napjáig  beszámolni. 

 

5.2 

Az elszámolásnak szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell tartalmaznia. 

 

5.2.l 

A szakmai beszámoló: rövid beszámoló, szakmai értékelés a támogatás  felhasználásáról, az 

esetleges hiányok finanszírozási módjáról. 

 

5.2.2 

A pénzügyi elszámolás a Kht-ra vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelő költség 

nemenkénti részletezéssel történik.   

 

5.3 

Az ellenőrzésre jogosított Felügyelő Bizottság,  valamint  Kht. könyvvizsgálója számára 

lehetővé kell tenni az ellenőrzés céljából történő nyilvántartásokba  való teljes körű  

betekintést. 

 

5.4 

A Kht. az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést 

készíteni. 



5.5 

Miután a törvényi előírások szerint a közhasznúsági jelentésekbe bárki betekinthet, illetőleg 

abból saját költségére másolatot készíthet, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy -

előzetes bejelentkezést követően – az ABOKOM Kht szokványos munkaviteli rendjében  

biztosítják a nyilvánosság ezen törvényi feltételeit. 

 

5.6. Költségviselők, költséghelyek 

 

5.6.1 

Az ABOKOM Kht. Városi karbantartó szolgálata által  az önkormányzati  fenntartású 

intézmények részére végzett munkáról az ABOKOM Kht. számlát nem állít ki, ellenben az 

5.1. pontban meghatározottak szellemében a költségek fedezetére átadott támogatás 

felhasználásáról  készült  elszámolásába bemutatja  ezen  munkákat. 

Azon munkálatokról melyeket az ABOKOM Kht az  önkormányzat intézményei felé  

felújítási, vagy karbantartási tevékenységként végez, de az   ABOKOM Kht éves 

költségvetésében meghatározott önkormányzati  támogatás már nem  biztosít fedezetet  -vagy 

mert túlhaladta a költségvetésben meghatározott  keret összeget, vagy a munka nagyságrendje 

kívánja meg  külön szerződés  megkötését-   a Kht számlát bocsát ki, melyet az  önkormányzat 

kiegyenlít. 

 

6.  A szerződés időtartama, módosítása 

 

6.l 

A szerződést a szerződő felek  visszamenő hatállyal 2007. január 0l-től  -  2007. december 3l-

ig terjedő időszakra kötik, melyet mindkét fél elfogad és elismer. A 4. pontban éves szinten 

rögzített költségvetési támogatás  mértékét Abony Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete 

minden évben  az 5.1 pontban részletezett félév és  negyedévek elszámolásával egy időben 

felülvizsgálja, figyelemmel a teljesítésre. 

 

7.  Egyéb rendelkezések 

  

7.1 

Jelen szerződést a szerződő felek képviselői elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt aláírásukkal jóváhagyólag ellátták. 

 

Abony, 2007. ………………. 

 

 

 

 

 

...........................................................                         ..................................................... 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT      ABOKOM SZOLGÁLTATÓ Kht. 

képviselő:  Romhányiné Dr.Balogh Edit          képviselő:             Sulyok Istvánné 

                           polgármester                                                           mb. ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 



KÖZHASZNÚ MEGÁLLAPODÁS 

 
mely létrejött egyrészről: Abony Város Önkormányzat (2740.Abony,Kossuth tér l.) 

képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit  polgármester,  

másrészről az ABOKOM Szolgáltató Közhasznú Társaság   (2740. Abony, Kossuth tér 1. .) 

képviseli: Sulyok Istvánné megbízott  ügyvezető   - között az alábbi feltételekkel:  

 

 

l./ Abony Város Önkormányzata az ABOKOM Kht.-t az Ötv. 8. §. (l) bekezdésében 

meghatározott kötelező feladatok ellátására hozta létre: 

 

l.  településtisztasági szolgáltatás, szilárd hulladék kezelése, 

2.  állati hullák elhelyezése 

3.  piac fenntartása, üzemeltetése, 

4.  város köztereinek parkjainak fenntartása, 

5.  utak fenntartása, télen hó és síkosság elleni mentesítése, 

6.  belvíz, csapadékvíz elvezetése, 

7.  ifjúsági tábor karbantartása, üzemeltetése, felújítása, 

8.  városi szolgáltatás, mint intézmények karbantartásának tevékenysége 

 

2./ A Közhasznú Szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységek ellátására Abony 

Város Önkormányzata - tulajdonjoga fenntartása mellett - ingó, ingatlan, tárgyi eszközeit, 

immateriális javait  - 1. számú melléklet szerint, továbbá 

2007. évre üzemeltetésre használatba adja, mint  önkormányzati kötelező feladat ellátás 

biztosítására szolgáló eszközöket: 

 

 A településtisztasági szolgáltatáshoz:      

     

Hulladéktároló edények:         120  l-es       5.500 db                                                                                                           

                                              1.100  l-es         150  db    

 

                                                                                                                                                                                                               

Hulladékszállító járműveket:           2 db        IVECO  hulladék begyűjtő gépkocsit 

  

3./ Az üzemeltetésre átadott eszközöket jegyzék alapján köteles az átadó átadni, az átvevő 

átvenni, mennyiségi nyilvántartásra. Az átadott eszközök jegyzéke jelen megállapodás 

mellékletét képezi az alábbi állapotban. 

 

4./ Az ABOKOM Kht. köteles az üzemeltetésre átadott építményeket, épületeket,  tárgyi 

eszközöket és immateriális javakat jó gazda gondosságával üzemeltetni, rendeltetésszerűen 

használni, állagukat megóvni, fenntartásukat, felújításukat elvégezni, elvégeztetni. 

 

5./ A tulajdonos jogosult az üzemeltetőre bízott vagyontárgyak rendeltetésszerű használatát és 

az üzemeltető állagmegóvási tevékenységét ellenőrizni. 

 

6./ Az üzemeltetésre átadott eszközök működésének, fenntartásának, felújításának fedezetét 

az ABOKOM KHT mindenkori  bevétele képezi. 

 

 



6.l./ Felek rögzítik, hogy ennek hiányában az ABOKOM Kht. mint üzemeltető a 2007. évre  

az 61/2007.(II.15.)sz.   Képviselő-testületi határozatban  elfogadott és  jóváhagyott 

költségvetése szerint köteles eljárni tárgyi évre vonatkozóan. 

 

 

7./ A támogatás    havi bontásban kerül átadásra. 

 

 

8./ A Kht. köteles mindenkor az Önkormányzat és a Képviselő Testület szakmai elvárásainak 

és a mindenkori támogatás mértékének megfelelően teljesíteni a Közhasznú Szerződés 4.l. 

pontja alapján, valamint a Közhasznú Szerződés 5.l. pont betartása mellett. 

 

 

Amennyiben a Kht. az eszközök fenntartását, felújítását lehetőségeihez mérten nem teljesíti, 

az Önkormányzat pénzeszköz megvonást eszközölhet. 

 

 

 

 

 

Abony, 2007. ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Abony Város Önkormányzat                        ABOKOM Szolgáltató Kht.  

Képviseli: Romhányiné Dr.Balogh Edit                                           Képviseli: Sulyok Istvánné 

                    Polgármester                                                                     megbízott ügyvezető  

 
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Közhasznú Megállapodás 1.számú melléklet 

 

ABOKOM Szolgáltató  Közhasznú Társaság által 

üzemeltetésre átvett eszközök listája, 

az 1999. január 01-i állapot felülvizsgálata. 

Felülvizsgálat a 2003. szeptember 23-án felvett leltárra épül. 

Aktualizálva: 2007. február 28-án 

 

 

 A  KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS- ben  rögzített feladatok ellátására ABONY VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA  (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseletében  Dr Gajdos István József   

polgármester  és Varga Sándorné jegyző részéről  1999. január 01-én,  ingyenes használatba, 

átadásra került  eszközök közül az ABOKOM  SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 

(2740 Abony, Tamási Áron u. 2.) Képviselője: Sándor Miklós  Ügyvezető igazgató  a 2003. 

szeptember 23-án felvett leltár alapján  az alább felsorolt eszközöket üzemelteti : 

 
Immateriális javak 

Szellemi termékek: 1 db szemétszállítási díj nyt. program  

 

Tárgyi eszközök 

Épületek: 10db faház „DANA”  S.bánya 

 2  db faház „BEA22” S.bánya 

 1  db ebédlő épület S.bánya 

 1  db raktár épület S.bánya 

 1  db központi kőépület  S.bánya 

Egyéb építmények: 2  db kerítés S.bánya 

Föld jellegű ingatlan: 2  db kert területe S.bánya 

Egyéb gép, ber. Felszerelés: 1  db hűtőgép  (Lehel) S.bánya 

 1  db színes TV S.bánya 

 1  db gáztűzhely S.bánya 

 

Egyéb építmények: 1  db dögkút Állat eü. Tev. 

 

Egyéb építmények: 1  db ERDÉRT faház Piac 

 1  db vásártéri kerítés Vásártér 

 2  db vásártér (jobb és baloldal) Törteli út  

 1  db piactér Szelei út 

 1  db piaci WC Piac 

 

Egyéb gép, ber. Felszerelés: 1  db hűtőkamra Temetkezés 

 1  db hullahűtő Temetkezés 

 

Egyéb gép, ber. Felszerelés:     Selejt! 1  db fűnyíró Park   

 1  db kétkerekű utánfutó Park 

 

Épületek: 1  db új épület Tamási Á.u.2. 

 1  db régi épület Tamási Á.u.2. 

 1  db raktár Tamási Á.u.2, 

 1  db raktár Tamási Á.u.2. 

 1 db  portás épület Tamási Á.u.2. 

Egyéb építmények: 1 db  kerítés Tamás Á.u.2. 

 1  db kerékpártároló Tamási Á.u.2. 

 

 



Járművek:     Selejt!  BRP-172  BARKAS gpk Tamási Á.u.2. 

 DT-75  Lánctalpas  Tamási Á.u.2. 

                     Műszaki vizsga nélküli! CTA-800 IFA dobozos Tamási Á.u.2. 

                     Műszaki vizsga nélküli! XGD-836 IFA pótkocsi Tamási Á.u.2. 

                     Értékesítve: 2007. 02. hó. EEN-848 HYUNDAY busz  Tamási Á.u.2. 

 YBG-051 Pótkocsi Tamási Á.u.2. 

                    Használaton kívüli! TO 12-78 Árok ásógép Tamási Á.u.2. 

 CLZ-359 IFA billencs Tamási Á.u.2. 

                   Használaton kívüli! YBG-050 DEKT szipp. Tamási Á.u.2. 

Egyéb gép, ber. felszerelés: 1  db szalagcsiszoló Tamási Á.u.2. 

 1  db műtrágyaszóró Tamási Á.u.2. 

 1  db HILTI fúrógép Tamási Á.u.2. 

 1  db IFA hóeke Tamási Á.u.2. 

 1  db fűkasza Tamási Á.u.2. 

 1  db BOSCH sarokcsiszoló Tamási Á.u.2. 

 1  db markoló kanál Tamási Á.u.2. 

 1  db vibromax kézi henger Tamási Á.u.2. 

 1  db hegesztő dinamó Tamási Á.u.2. 

 1  db vontató gléder Tamási Á.u.2. 

 1  db tűzoltó szivattyú Tamási Á.u.2. 

 1  db gyalugép Tamási Á.u.2. 

 1  db MT tolólap Tamási Á.u.2. 

 1  db faipari szalag fűrész Tamási Á.u.2. 

 

Ügyviteli  technikai eszközök: 1  db Philips írógép Tamási Á.u.2 

 1  db Brother írógép Tamási Á.u.2. 

 1  db Sharp számológép Tamási Á.u.2. 

 1  db Canon nyomtató Tamási Á.u.2. 

 

Fentiek tekintetében  a tulajdonjog továbbra is Abony Város Önkormányzatát illeti. 

 

Abony, 2007. április 30. 

 

Önkormányzat részéről:                                            ABOKOM  Szolgáltató KHT részéről: 

 

 

……………………………                                                         …………………………….. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                                               Sulyok Istvánné  

          Polgármester                                                                           mb. ügyvez.ig. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   

  

    
 

 


