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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 25-i 
üléséről. 
 
Napirend: Polgármesteri Hivatal jogi és pénzügyi átvilágítására megbízás 

 
42/2007.(I.25) sz. Képviselő-testületi határozat 

                                                        

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv-ben 
biztosított  jogkörében eljárva, megrendeli az Önkormányzat jogi 
és pénzügyi átvilágítását a Tisza Bross Audit Könyvvizsgáló és 
Gazdasági Tanácsadó Kft-től, (Szolnok, Kossuth tér 10/b, 
képviseli: Krajcsiné Dezsőfi Katalin). 
 
A Megbízási díj: 55.000,- Ft + ÁFA/szakértői nap, melynek 
fedezetét a 2007. évi költségvetés terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza  Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a szerződés megkötésére.   

Határidő: azonnal, 2007. február 15. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

K.m.f. 
 

  
 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
         polgármester   jegyző 
 
        Távollétében: 
 
         Dr. Ecseki Ildikó s.k. 
              aljegyző 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2007. január 26. 
 
 
Farkasné Fazekas Mária 
         jkv.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

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

képviselője Romhányiné Dr. Balogh Edit, polgármester - (továbbiakban: Megbízó), másrészről  

                                                                            (továbbiakban: Megbízott) között az alábbiak szerint: 

 

1) Szerződés tárgya 

 Abony Város Önkormányzata, mint Megbízó a Képviselő-testület 2007. január 25. 

napján hozott 42/2007. (I.25.) számú határozata alapján megbízza, Megbízott pedig 

elvállalja Abony Város Önkormányzatának jogi és pénzügyi szempontból történő 

átvilágítását, a 2. pontban részletezettek szerint. 

 

2) Megbízott feladatai 
- ABOKOM KHT és a Víziközműveket Működtető Intézmény 3 évet érintő átvilágítása, 

összevonásának előnyei, hátrányai, költségmegtakarítás, munkaidő kihasználás. 

- A nem kötelező feladatellátás keretében működtetett intézmények: Bihari János Zeneiskola és 

Montágh Imre Általános Iskola megyei szintre történő átadásának lehetősége. Megtakarítás összegszerű 

kidolgozása. 

- Csatorna II. ütem beruházásával kapcsolatos 415 mFt-os hitelállomány fedezetének biztosítására 

alternatívák kidolgozása. 

- Humán Szolgáltató Központ átfogó ellenőrzése. 

- 2006-2007. évre vállalt és tervezett kötelezettségek fedezeti hátterének átvizsgálása: 

- Településfejlesztési Koncepció, 

- Sportcsarnok felújítása, 

- Szivárvány Óvoda felújítása, 

- Strand kismedence beruházása, 

- Idősek Napközi Otthona Szilágyi Erzsébet úti épületének felújítása, 

- Útfelújítások önrészének biztosítása, felújításra kerülő utak: Nyári Pál, Szondi, Könyök, 

Bólyai, Munkácsy utca, 

- Útalap készítés vasúti kőből, 

- Egészségház tervezési költségei, 

- Főtér rendezésének tervezési költségei, 

- Közösségi Ház tervezési költségei, 

- Vízhálózat rekonstrukciójának tervezési költségei, 

- Közlekedési tanulmányterv, 

- INNOVEN KFT: gyermekétkeztetés elszámolása, 

- Hídépítő Rt-vel folytatott peres eljárás, egyezséggel történő lezárása, 

- Belvíz védekezési terv. 

 

A Megbízott a feladat elvégzése előtt – a megbízóval történt egyeztetés alapján 

munkaprogramot készít, mely az átvilágítási munka fő munkafázisait tartalmazza. 

 

Megbízott köteles az általa elvégzett vizsgálatokról, elemzésekről, véleményéről 

Megbízó részére írásban vizsgálati jelentést készíteni. 

 

3) Megbízó feladatai 

A Megbízó vállalja, hogy a Megbízott által kért adatszolgáltatásokkal folyamatosan a 

Megbízott rendelkezésére áll, az általa kért dokumentumokat  biztosítja. 

 

4) A feladat teljesítési határideje: 2007. március 31. 

 

5) Díjazás 



 Megbízott az 1. és 2. pontban meghatározott feladatot összesen: ………….. Ft + ÁFA 

Ft  díjazás ellenében végzi el. 

 

A feladatok elvégzését és az átvilágításról készült vizsgálati anyag Megbízó által 

történő átvételét követően kerülhet sor a számla kiállítására. Megbízó köteles a számla 

átvételétől számított 30 napon belül a számla értékét banki átutalással megfizetni. 

 

6) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a többször módosított Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Abony, 2007. …………………. 

 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  MEGBÍZOTT RÉSZÉRŐL 

 
 

   
 
 


