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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. 
 
Napirend: KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg 
szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására cég kiválasztása 
 

132/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg 
szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására cég kiválasztásáról 
 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. A Képviselő-testület a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 
kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak 
ellátásával a Bétaprint nyomdát (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.) bízza meg 
nettó 4.840.000,-Ft + Áfa díjazásért a mellékelt megbízási szerződés szerint. 

 
2. A megbízás díj forrása: nettó 4.840.000,-Ft + Áfa a pályázatban biztosított. 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2009. május 30. 
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 
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
Bétprint nyomda 
Flagran Kft. 
TIPOFILL 2002. Kft. 

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

             polgármester                  jegyző 
 
Kivonat hiteléül: 
Abony, 2009. május 4.  
 
 
Darányi Erika 
       jkv. 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Mely létrejött egyrészről  

Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseletében Romhányiné Dr. 
Balogh Edit (mint Abony Polgármestere), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről  

 név:    Bétaprint Bt. 

 székhely:   1103 Budapest, Gyömrői út 76-80. 

 cégjegyzékszám:  Cg 01-06-210950 

 adószám:   28300296-2-42 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
A szerződés tárgya: 
 
Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó által kivitelezésre kerülő KMOP-4.3.2.-2008-0008 
azonosító számú, Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg 
szakellátás fejlesztése tárgyú projekt kapcsán lakossági kommunikációs feladatok 
elvégzésével.  
Megbízott jelen szerződés aláírásával elvállalja a megbízást. 
 
Megbízott feladatai: 
A Megbízott az alábbiakban leírt, a projekt támogatási szerződésében is szereplő feladatok 
elvégzésével segíti elő Abony vonzáskörzetében élők tájékoztatását:  

 

Eszközök 
Célérték 
(darab) 

Tervezett Határidő 

„A” típusú hirdető tábla 1 2009.06.05. 

Kommunikációs terv 1 2009.06.30. 

Emlékeztető tábla „D” típus 1 2010.09.20. 

Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 2 2009.06.30. 
2010.05.28. 

Internet (banner) 1 2009.06.30. 

Záró rendezvény 1 2010.09.10. 

Sajtótájékoztató  2 2009.06.30. 
2010.09.10. 

Sajtóközlemény 3 2009.06.30. 
2010.02.24. 
2010.05.28. 

Lakossági szórólapok és egyéb nyomdai 
kiadvány (szórólapok, meghívó) 

3 2009.08.28. 
2010.02.24. 
2010.09.10. 

Fotódokumentáció 1 2010.09.10. 

 
 
 

 



A teljesítés ideje, módja: 
 
A megbízás teljesítése a szerződés aláírásának napjával kezdődik. 
 
1. Befejezési határidő, a projekt fizikai megvalósítását követően megtartott záró rendezvény 

időpontja. 
 
2. A teljesítés igazolására jogosult a Megbízó részéről: Mátyus Zoltánné településfejlesztési 

ügyintéző 
 

Megbízási díj: 
 

3. A megbízás teljesítéséért a Megbízottat:  
  4.840.000,-+ ÁFA     

       összesen: 4.840.000 ,-Ft +ÁFA 

 azaz négymillió-nyolcszáznegyvenezer forint+ÁFA megbízási díj illeti meg.  

Az ellenszolgáltatás a KMOP-4.3.2.-2008-0008 azonosító számú Támogatási Szerződésben 
foglaltak szerinti pályázati forrásból biztosított. 

 

4. Megbízott 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.  
 
A rész számla benyújtása az „A”típusú hirdetőtábla elkészülte után 
 
A rész számla összege a megbízási díj 50%-a azaz, 2.420 000 Ft +  áfa 
 
A végszámla benyújtásának határideje: 2010.09.10 
 
A végszámla összege a megbízási díj 50%-a azaz, 2.420 000 Ft +  áfa 
 

5. Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésének (részteljesítésének) 
igazolását követően jogosult számlát kiállítani, melynek összegét a Megbízó a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles átutalni a Megbízott OTP banknál vezetett 
11708001-20366481 számú számlájára. 

 
Egyéb rendelkezések 

 
6. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre. 
 
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 1959. IV. törvény 

(PTK) szerint kell eljárni. 
 

8. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton próbálják 
rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően kikötik a 
Cegléd Városi Bíróság illetékességét. 

 
9. Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet a felek 

értelmezés és elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak. 
 
Abony, 2009. május …… 
 
      …………………………………….      ……………………………………. 

Megbízott      Megbízó 


