
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
001/1-12/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 
 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-i rendkívüli 
üléséről. 
 

Napirend: Egészségügyi Centrum kivitelezéséhez tervellenőr megbízása 
 

111/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Egészségügyi Centrum kivitelezéséhez tervellenőr megbízásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi 
határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti 
területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése 
című pályázat megvalósításához kapcsolódó tervellenőr feladatok 
ellátásával a TRISKELL Épülettervező Kft-t (1034 Budapest, Kecske út 
25.) bízza meg.  

 

2. A megbízási díj összege 2.100.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 2.520.000,-
Ft, melynek pénzügyi fedezete a 2008. évi jövedelemkülönbség 
mérséklésének való elszámolása soron biztosított. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat mellékletét 
képező megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. május 31. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A határozat végrehajtásában közreműködik:   
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Határozatról értesül:  
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
TRISKELL Épülettervező Kft. 
ASD Stúdió Kft. 
Pacher és Tsa Mérnökiroda Bt 

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

 

Kivonat hiteléül: Abony, 2009. április 15.  
 
Darányi Erika jkv. 



111/2009. (IV. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 

Mely létrejött egyrészről a  

Abony Város Önkormányzata  
székhely: 2740, Abony Kossuth tér 1. 
bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 
képviselő: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, 
mint megrendelő, 

másrészről a  

TRISKELL Épülettervező Kft  
(székhely: 1034 Bp. Kecske u. 25.,  
cégjegyzékszám.:01-09-068811,  
adószám: 10398513-2-421,  
bankszámlaszáma: ERSTE Bank Rt. 11670009-07708000-
70000005,  
képviselő: Turi Attila ügyvezető)  
mint tervező vállalkozó,  

 
 
 
1. A szerződés tárgya: 
 

A Megbízott, a Tectum-ART Kft. által tervezett Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése (Abony, Újszászi utca 21. 

Hrsz:2068) keretében megépítendő új egészségügyi központ kiviteli terveinek, 

valamennyi szakágra vonatkozó 290/2007. (X.31.) Korm.rendelet az építőipari 

kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció 

tartalmáról tervellenőrzését vállalja, a megbízó által átadott kiviteli tervdokumentáció 

alapján. 

 
2. Határidő: 
 
A Megbízott a megismert feltételek alapján a munkákat, a terv kézhezvételétől 
számított 15 nap alatt elvégzi. 

 

 
3. Megbízási díj és annak teljesítése: 
 
A megbízási díj: 2.100.000,-Ft + Áfa azaz kettőmillió-egyszázezer,-Ft + Áfa. 
A megbízási díj a Megbízott felmerült költségeit is tartalmazza. 



A Megbízott a 290/2007 (X.31) szerinti nyilatkozat, Megrendelő részére történő 
átadást követően jogosult számla benyújtására. 
A Megrendelő az elvégzett munka ellenértékét egy részletben, átutalással egyenlíti 
ki.  
 

4. Egyéb feltételek: 
 

4.1. A Megrendelő képviselője: Turi Attila ügyvezető   

        A Megbízott képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

4.2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
törvénykönyv, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési 
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007.(X.31) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 

4.3 Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó jogosult a Megbízott felé a 
késedelmes teljesítés első napjától (a megbízási díj 1 %-a) 25.200,- Ft/nap 
késedelmi kötbért felszámolni. 

 
4.4 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. 

 
4.5 Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2009. 
(IV. 14.) számú határozatával hagyta jóvá. 

 

Ezen szerződést a felek, elolvasás után, cégszerűen, jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest, 2009. április ….. 

 

   
 ….……………………….. 

         Megbízott 

 

Abony, 2009. ………………….. 

 

….……………………….. 

              Megbízó      
      


