
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1.  
1000-33/2008.                Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-i 
üléséről. 
 
Napirend: Abony, Vasút út 2. sz. alatti épület első emeleti lakás feletti födémének 
megerősítése, helyreállítása statikai szakértői szakvélemény alapján 
 

281/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Képviselő-testülete az Abony, Vasút út 2. sz. alatti épület 
első emeleti lakás feletti födémének megerősítése, helyreállítása érdekében 
statikai szakértői szakvélemény készítésével Kálmán Róbert vállalkozót 
bízza meg.  
 
2. A tervezési munka díja: 95.000,-Ft + ÁFA, összesen 114.000,-Ft, 
melynek fedezetét a 2008. évi költségvetés városi tevékenység kiadásának 
terhére biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 
polgármestert a határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés 
aláírásával.  
 
Határidő: 2008. augusztus 29. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
 Gazdasági Osztály 
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Gazdasági Osztály 
 Településfejlesztési Osztály 

K.m.f. 
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Németh Mónika s. k. 
            polgármester                  jegyző 

 
Kivonat hiteléül: Abony, 2008. augusztus 29. 
 
 
Egedi Bernadett 
  jkv. 
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281/2008. (VIII. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
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 
(…. társaság, ………, Cégjegyzék szám:, képviseletében ügyvezető igazgató., 
adószám:), mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ A Megbízó megrendeli, a Megbízott elvállalja az Abony, Vasút út 2. sz. a. épület 
első emeleti lakás feletti födém megerősítése, helyreállítása érdekében statikai 
szakértői szakvélemény (továbbiakban szakvélemény) elkészítését a Megbízott 
2008. augusztus ….-én kelt árajánlata alapján.  
 
A Megbízott a szakvéleményt Megrendelő részére 2009. szeptember 24-ig köteles 
átadni. 
 
2./ Megbízott a szakvéleményt a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatok 
felhasználásával a szemrevételezést és a feltárást követően készíti el. 
 
3./ Megbízottat a szakvélemény elkészítéséért összesen ………..,- Ft + Áfa azaz 
:…………….. forint + Áfa megbízotti díj illeti meg. 
 
A fenti összeget, a Megbízó az elkészült szakvélemény átadás-átvételekor 
benyújtandó számla ellenében, a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles 
kiegyenlíteni átutalással, a Megbízott …………………………….. fiókjánál vezetett 
:……………….. számú számlájára. 
 
4./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki 
alapkamat. 
 
5./ Megbízott jogosult előszállításra és ezzel egyidejűleg számla benyújtására. 
 
6./ Megbízott számlaszáma:   
 
     Megbízó számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  
    11993609-06147486-10000104  
 
7./ Megbízó részéről a számlák igazolására Dusa Zsuzsanna településfejlesztési 
osztályvezető jogosult. 
 
8./ 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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9./ 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. 
 
10./ Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó jogosult a Megbízott felé a késedelmes 
teljesítés első napjától (a megbízási díj 1 %-a) ……..,- Ft/nap késedelmi kötbért 
felszámolni. 
 
11./ 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. 
 
12./ Abony Város Önkormányzata ..../2008. (VIII.28.) számú Képviselő-testületi 
határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
13./ 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, 2008. augusztus 29. 
 
 ………….….................................................. 
 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízó 
 
 
Abony, 2008. augusztus 29. 
 
 
 
      ………………………………………………. 
  Megbízott 

 
 
 
 
 
 


