
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

2-28/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 
 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 24-i üléséről. 
 

 

Napirend: „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című a KMOP-

5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia elkészítésére cég 

megbízása 
 

186/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című a 

KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű projekthez kapcsolódóan városmarketing 

stratégia elkészítésére cég megbízásáról 

 

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. A Képviselő-testület a „Lehetőségünk Fő tere – Abony Város integrált településközpont 

fejlesztése” című a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű projekthez kapcsolódóan 

városmarketing stratégia elkészítésére a Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft-t bízza 

meg. 

 

2. A megbízási díj 4.800.000,-Ft + ÁFA, mely összeg a pályázatban biztosított. Abony Város 

Önkormányzata a fedezetet a támogatás igénybevételéig a Két Torony kötvény terhére 

biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozatnak megfelelő vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2010. július 15. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

  Dr. Németh Mónika jegyző 

  Urbán Ildikó aljegyző 

 Jegyzői Titkárság 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

K.m.f. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit     Dr. Németh Mónika s.k. 

polgármester               jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2010. június 25. 

 

 

Darányi Erika 

        jkv. 



 

 

 
186/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata  (2740 Abony Kossuth tér 1., törzsszám: 

390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, mint 

Megrendelő - a továbbiakban Megbízó 

 

másrészről a Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Cégjegyzék szám: 13-09-121022 

Bankszámlaszám: 11742025-29905849, Cím: 2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán út 3. Adószám: 14361511-

2-13 képviseletében Pócsi Balázs ügyvezető továbbiakban -, Megbízott között, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat Városmarketing Stratégia elkészítésével. 

A terv elkészítésére a 186/2010. (VI. 24.) sz. képviselő-testületi határozat ad felhatalmazást. 

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a Városmarketing Stratégiát úgy készíti el, hogy az a  „Lehetőségeink 

Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-

0019 jelű pályázatnak megfeleljen és a második forduló beadási határidejéig benyújtásra kerüljön. 

E pont tekintetében felelősség nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási 

kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, adatokat a 

Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a teljesítésre reális, de legalább 5 

munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, 

pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

 Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

 Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, az 

adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás adatszolgáltatásból eredő 

minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, határidőn túl megadott információk miatti 

következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó Városmarketing Stratégia három példányát 2010. 09. 01. –ig a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott Városmarketing Stratégia formai hibájáért, késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes előterjesztéséért, és az ebből eredő késedelmes 

benyújtásért. 

 

 



 

 

8. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen nettó 4.800.000,-Ft, azaz 

négymillió nyolcszázezer forint + ÁFA – egyszeri díj illeti meg. A Megbízott a számlát a 

Városmarketing Stratégiát elfogadó Képviselő-testületi határozatot követő 30 napon belül 

nyújthatja be. A Megbízó a díjat a Megbízott által kiállított számla ellenében fizeti meg a 

kézhezvételtől számított 30 napon belül a Megbízott OTP Nyrt.-nél vezetett 11742025-29905849 

számú bankszámlájára. 

 

9. A megbízási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen 

szerződés Megbízott kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában 

meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a Városmarketing Stratégia 

elkészítéséhez kapcsolódó adottságokat. 

 

10. A felek megállapodnak abban, hogy a Városmarketing Stratégia érintő információkat, 

értesítéseket haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

11. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a Városmarketing Stratégia 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

12. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen 

megbízotti szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukban mindenben 

megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 

 

13. Felek jelen szerződésből eredő jogviták tekintetében a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi 

Bíróság vagy a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

 

Abony, 2010. július 

 

 

 

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

Dél Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. Abony Város Önkormányzata 

 Pócsi Balázs ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

 

 

 

 
 


