
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/25/2007.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 28-i  
üléséről. 
 
Napirend: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola szaktanterem bővítés 
építési engedélyezési terve alapján készülő költségvetésének, illetve rehabilitációs 
szakmérnöki munkájának megrendelése 
 
223/2007.(VI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kinizsi Pál Gimnázium és 
Szakközépiskola építési engedélyezési terve alapján készülő költségvetés 
készítésével az Axis Kft-t (Szolnok, Kossuth L.u. 5.)  bízza meg, 250.000,-Ft 
+ Áfa összegért, melynek fedezetét az önkormányzati fejlesztési tartalék keret 
terhére biztosítja. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírásával. 

 
Határidő:  2007. július 06. 
Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesülnek: Romhányiné Dr.Balogh Edit 

Településfejlesztési Osztály 
Axis Kft. 
CSER Építészeti Szolgáltató Bt. 
K-arc Építésziroda Bt 

 
K.m.f. 

           
Romhányiné dr. Balogh Edit sk.   Dr. Németh Mónika sk. 

                      polgármester                          jegyző 
  
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2007. június 29. 
 
Farkasné Fazekas Mária  
               jkv. 
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M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

 
amely létrejött egyrészről a Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 1., 

törzsszám: 390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármester, mint megbízó (továbbiakban: megbízó), másrészről (név, cím, személyi 

szám, képv., adószám:), mint megbízott (továbbiakban: megbízott) között az alulírott helyen 

és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1./ A megbízó megrendeli, a megbízott elvállalja a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola bővítése építési engedélyezési terve alapján készülő költségvetési kiírás 

elkészítését a megbízott 2007. június ..-án kelt árajánlata alapján. 

A megbízott köteles a költségkalkulációt a szerződés aláírásától számított 15 napon belül az 

alábbi tartalommal elkészíteni:  

- építészet,  

- tartószerkezet,  

- épületgépészet és  

- épületvillamossági munkák. 

 

2./ Megbízott a költségvetést a megbízó által rendelkezésére bocsátott terv alapján készíti el. 

 

3./ Megbízottat a költségvetés elkészítéséért összesen ………..,- Ft + Áfa, azaz ……….. 

forint megbízotti díj illeti meg. 

 

A fenti összeget, a megbízó az elkészült költségvetés átadás-átvételekor benyújtandó számla 

ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni átutalással, a 

megbízott ………………fióknál vezetett ……………………..számú számlájára. 

 

4./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat. 

 

5./ A megbízott jogosult előszállításra és ezzel egyidejűleg számla benyújtására. 

 

6./ Megbízott számlaszáma:             …………………………….. 

 

     Megbízó számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  

     11993609-06147486-10000104  

 

7./ A megbízó részéről a számlák igazolására Dusa Zsuzsanna jogosult. 

 

8./ A megbízó köteles a költségvetés elvégzéséhez szükséges tervdokumentációt, adatokat a 

megbízott részére a szerződés aláírásával egyidejűleg rendelkezésre bocsátani.  

 

9./ Megbízott jogosult határidő tekintetében a szerződés módosítására, ha a megbízó a 

vázlattervet utólag módosítja. 

 

10./ Megbízott köteles a megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a jelen 

szerződésben vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A megbízott a 

tájékoztatási kötelezettségének megszegéséből a megbízót ért kárt köteles megtéríteni. 
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11./ A megbízott szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan megtartása mellett, 

a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végzi el. 

 

12./ Késedelmes teljesítés esetén a megbízó jogosult a megbízott felé a késedelmes teljesítés 

első napjától 10.000,- Ft/nap + 20 % ÁFA késedelmi kötbért felszámolni. 

 

13./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 

sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó 

jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

14./ Abony Város Önkormányzata …../2007. (VI. 28.) számú képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

aláírták. 

 

 

 

 

Abony, 2007. július „   „ 

 

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

 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízó 

 

 

Abony, 2007. július „   „ 

 

 

 ………………………………………………. 

 Megbízott 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


