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137/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 
A Város közlekedési rendjének felülvizsgálatára vonatkozó megbízásról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §. (2) bekezdését és 
a helyi közutak kezelésének szakmai szabályzatairól szóló 5/2004. (I.28.) sz. GKM 
rendeletben foglaltakat az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város közlekedési rendjének 
felülvizsgálatával a FLIESEN-BAU 2000 Bt-t (5000 Szolnok, Csóka u. 7.) bízza meg 
a 2009. április 5. napján kelt árajánlata és az április 29-én kelt nyilatkozata szerinti 
tartalommal. 

 
2. A megbízási díj összege: 1.640.000,-Ft + Áfa, összesen 1.968.000,-Ft, melynek 

fedezetét 1.000.000,-Ft erejéig a költségvetés SZJA jövedelem differenciálásból 
adódó többletbevétele, 968.000,-Ft erejéig az Árpád u. 12. sz. alatti ingatlan 
értékesítéséből származó többletbevétele terhére biztosítja. 

 
3. Felkéri Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a vállalkozási szerződés 

aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit 
Végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 
Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
 Dr. Németh Mónika jegyző 
 Urbán Ildikó aljegyző 
 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 
 FLIESEN-BAU 2000 Bt. 
 HIRÖS MODUL Kft. 
 VONALVEZETŐ 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. 
 
 



 
137/2009. (IV. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Vállalkozási szerződés 
Abony város forgalmi rendjének felülvizsgálatára 

 
 
Mely létrejött egyrészről az Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1. sz., 
adószám: 15390709-2-13) képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, a továbbiakban, 
mint Megrendelő, másrészről az FLIESEN-BAU 2000 Bt. (Cím: 5000 Szolnok, Csóka u. 7., 
Cégjsz.: 16-06006260, adószám: 20251411-2-16) képviseli: Orgovány László, a továbbiakban, 
mint Vállalkozó között az alábbiak szerint: 
 
 
1./ Megrendelő megbízza Vállalkozót Abony Város forgalmi rendjének felülvizsgálatával 

kapcsolatos munka elvégzésével a szerződés 1. számú mellékletét képező a Vállalkozó 
2009. április 5. napján kelt árajánlata és az április 29-én kelt nyilatkozata szerinti 
tartalommal (továbbiakban: árajánlat). 

 
2./  Vállalkozó az Abony város forgalmi rendszerének felülvizsgálatára vonatkozóan elkészített 

tervdokumentációját 2009. június 22. napjáig köteles Megrendelő részére átadni. 
 
3./ Megrendelő a település alaptérképét CD-n biztosítja a Vállalkozó részére. 
 
4./ Vállalkozó a tervezés közben köteles az Önkormányzattal egyeztetni, és az érintett 

Bizottsági vagy Testületi üléseken részt venni.  
 
5./ Vállalkozót jelen szerződés alapján végzett tevékenysége után, a tervdokumentáció 

elkészítéséért az árajánlatban szereplő vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díj magában 
foglalja a Vállalkozó tevékenységével, a tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos 
valamennyi díjat, költséget. Vállalkozó az árajánlatban szereplő vállalkozói díjon felül 
semmilyen címen többletköltséget, többletdíjat nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 
Vállalkozó a vállalkozói díjra vonatkozó számláját a tervdokumentációval egyidejűleg 
jogosult és köteles a Megrendelő felé benyújtani. 

 
6./ Megrendelő az árajánlat szerinti vállalkozói díj összegét, az elkészült tervdokumentáció 

átadás-átvételekor benyújtandó számla ellenében, 30 napos fizetési határidővel köteles 
kiegyenlíteni átutalással, a Vállalkozó felé.  

 
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő köteles késedelmi kamatot fizetni, melynek 
mértéke a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező. 
Vállalkozó a tervdokumentáció késedelmes teljesítése esetén köteles Megrendelő részére 
(a vállalt díj 1% -ával megegyező) 19.680,-Ft/nap összegű kötbért fizetni. A kötbér összegét 
a Megrendelő ellenszámlával érvényesítheti a Vállalkozó által benyújtott számlával 
szemben. 

 
 Vállalkozó számlaszáma: 10104569-47947500-00000006 
 

Megrendelő számlaszáma: 11993609-06147486-10000104 
 
7./ Vállalkozó az árajánlata szerinti vállalkozói díj összegért a tervdokumentációt 2 papírlapú 

és 2 digitális példányszámban köteles Megrendelő részére átadni. 
 

8./ A Megrendelő részéről a teljesítés és a számla igazolására Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester jogosult. 

 



 A Vállalkozó részéről kapcsolattartó: Orgovány László tervező 
 A Megrendelő részéről kapcsolattartó: Petrezselyem Gábor településfejlesztési előadó 
 
9./ A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a 
felek a felmerült vitás kérdéseket tárgyalások útján nem tudják rendezni, erre az esetre a 
Ceglédi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
10./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv válallkozási 

jogviszonyra vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

 
Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
 
 
Abony, 2009. ………………………. 
 
 ….................................................. 
 FLIESEN-BAU Bt. 
 Orgovány László 
 Vállalkozó 
 
 
Abony, 2009. ………………......... 
 
 …………………………………… 
 Abony Város Önkormányzat  
 Megrendelő 
 képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit  
 Polgármester 
 
 
 
 


