
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740. Abony, Kossuth tér 1. 
2/48/2007.                 Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-i 
üléséről. 
 
Napirend: Abony, Vasútállomás területén kialakítandó integrált közlekedési 
csomópont megtervezéséhez tervező megbízása 
  

442/2007.(XI.29.) 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 Képviselő-testülete egyetért a MÁV – Vasútállomás – 
területén integrált közlekedési csomópont kialakításával. 
 

2. Amennyiben a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV) illetékes szerve 
jóváhagyó beleegyezését adja, úgy a Képviselő-testület a csomópont 
kialakítására engedélyes terv kidolgozását tartja szükségesnek. 
 

3. A MÁV jóváhagyó beleegyezését követően az engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítésével A HÍRÖS MODUL Kft. Építőmérnöki 
Tervező Irodát bízza meg, a melynek díja 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz  
2.400.000,- Ft  (bruttó). 
 

4. A tervezési díj kifizetése az önkormányzat fejlesztési tartalék terhére 
történik. 
 

5. A Képviselő-testület – a 2. pont teljesülése esetén – felhatalmazza 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét 
képező tervezési szerződés aláírásával. 
 
Határidő: a 2. pontban foglaltak teljesítését követő 10. nap 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
A határozatról értesül:  
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Településfejlesztési Osztály  
 Gazdasági Osztály 

K.m.f. 
           

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Németh Mónika s.k. 
                      polgármester                jegyző 
   
Kivonat hiteléül: Abony, 2007. november 30. 
 
Egedi Bernadett jkv. 
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Határozat melléklete 

 

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 (Abony Kossuth tér 1.) 

képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester, a továbbiakban, mint megrendelő, 

másrészről a …………….. (cím.), a továbbiakban, mint tervező-vállalkozó között az alábbiak 

szerint: 

 

1./  A megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja  

 

Abony Vasútállomás területén kialakítandó integrált közlekedési csomópont 

kialakítására építési engedélyezési terv készítését  

 

a tervező-vállalkozó ………… árajánlata alapján. 

 

2./  A vállalkozót az 1./ pontban írt tervezési munka és tervdokumentáció elkészítéséért az  

 

………………………. Ft,- + Áfa, azaz ……………………. forint 

 

tervezési díj illeti meg. 

 

A fenti összeget, a megrendelő az elkészült tervdokumentáció átadás-átvételekor benyújtandó 

számla ellenében, a számla benyújtását követő 15 napon belül köteles kiegyenlíteni 

átutalással, a tervező-vállalkozó 14100141–45200349–01000004 számú számlájára. 

 

3./  A 2./ pontban szereplő átalányár fix ár, melyet a szerződés szerinti átadásig esetlegesen 

bekövetkező semmilyen anyag vagy egyéb áremelkedés nem befolyásol. A tervező-vállalkozó 

az árajánlatát a helyszín ismeretében adta. A fentiek alapján többletmunka semmilyen 

jogcímen nem érvényesíthető. Pótmunka érvényesítésére kizárólag a megrendelő írásos 

megrendelése alapján kerülhet sor. 

 

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

    kétszerese.   

 

5./  Tervező-vállalkozó számlaszáma: ……………… 

 

      Megrendelő számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  

     11993609-06147486-10000104  

 

6./  Tervező-vállalkozó adószáma: ………………………. 

 

      Megrendelő adószáma:   15390709–2–13 

 

 

7.a/  A tervező köteles folyamatosan egyeztetni a MÁV szervezeti egységével  

 

7.b./  A megrendelő köteles a tervezési tevékenység elvégzéséhez szükséges adatokat a 

vállalkozó részére szerződéskötéskor rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a megrendelő a 

kért adatokat az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban nem jelzi  
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vissza, úgy a munka nem határidőre történő elvégzéséért, illetve annak lehetetlenné válásáért 

a felelősség a megrendelőt terheli, kötbér nem érvényesíthető.  

 

8.a./  A tervező-vállalkozó az 1./ pontban írt munkát ………. -ig köteles teljesíteni azzal, 

hogy jogosult előszállításra és ezzel egyidejűleg számla benyújtására.  

 

8.b./  A tervező-vállalkozó a 2./ pontban írt vállalkozói díj összegért a tervdokumentációt 2 

példányban a megrendelő részére szállítja, valamint az engedélyeztetéshez szükséges 

példányszámban az engedélyező hatósághoz benyújtja. Amennyiben a megrendelő több 

példányra tart igényt a tervező utólagos elszámolás alapján erről külön számlát érvényesíthet. 

 

9./   A tervező-vállalkozó szavatossági felelőssége csak a tervdokumentáció előírt szabványok 

szerinti elkészítésére terjed ki. A kivitelezési munkák tekintetében a tervezőt felelősség nem 

terheli, kivéve: ha külön megbízás alapján a műszaki ellenőrzésre megbízást kap. 

 

10./ A tervező-vállalkozó tervező jogosult díj és határidő tekintetében a szerződés 

módosítására, ha a megrendelő: 

-    tervezési feladatot utólag módosítja, 

- késedelmesen közöl tervezési adatokat, illetve késedelmesen teljesíti közbenső 

adatszolgáltatási kötelezettségét, 

-    olyan jellegű adatokat közöl, amely a szerződés lényeges tartalmára kihatással van. 

 

11./  Amennyiben az 1./ pontban megrendelt tervek átadásától számított három éven belül a 

kivitelezés nem kezdődik meg a megrendelőnek korszerűségi nyilatkozatot kell kérnie a 

tervezőtől. Ennek elmulasztása esetén a tervező vállalkozó szavatossági felelősséggel nem 

tartozik. 

 

12./  A tervező-vállalkozót a megrendelő, illetve annak megbízottja külön díjazás nélkül 3 

alkalommal rendelheti ki a munkaterületre a kivitelezés ideje alatt. 

 

13./   A Megrendelő részéről a számlák igazolására  Dusa Zsuzsanna  jogosult. 

 

14./ Késedelmes teljesítés esetén a megrendelő jogosult a tervező-vállalkozó felé a 

késedelmes teljesítés első napjától 30.000 Ft/nap + 20 % ÁFA késedelmi kötbért 

felszámolni. 

 

15./  A megrendelő a tervet csak jelen szerződésben meghatározott célra használhatja fel. A 

terv a tervező-vállalkozó saját szellemi értéke, amelyet nyilvánosságra hozni csak az Ő 

engedélyével lehet. 

 

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

kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 

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

rendelkezései az irányadók. 
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A fenti szerződést a felek elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt kötöttek meg és jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Abony, 2007. ……………….. 

 

 

 

 

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

 Ügyvezető 

 Tervező-vállalkozó 

 

 

Abony, 2007. …………………. 

 

 

 

 

 

 …………………………………… 

 Polgármester  

 Megrendelő 

 

 

 


