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2-54/2010/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 02-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: Tájékoztató az Egészségügyi Központ befejezési munkálatai során felmerült 

problémákról 

 

363/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Egészségügyi Központ befejezési munkálatai során felmerült problémákról szóló 

tájékoztató megtárgyalásáról 
 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1.) Képviselő-testület az Egészségügyi Központ építése során kialakult problémákkal 

kapcsolatos vizsgálat lefolytatására Ad-Hoc Bizottság felállításáról döntött. 

 

2.) Képviselő-testület Ad-Hoc Bizottság tagjainak 

 

Habony István 

Kelemen Tibor János 

Gulykáné Gál Erzsébet 

Kovács László és 

Dr. Abonyi Viktor 

 

képviselőket választja meg. 

 

3.) Képviselő-testület Ad-Hoc Bizottság Elnökének Kelemen Tibor János képviselőt 

választja meg. 

 

4.) Képviselő-testület az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Elnökének javaslata 

alapján megbízza az Ad-Hoc Bizottságot az alábbi kérdések tisztázására: 

 

 Az Eunitas Kft-vel való tárgyalásos eljárásra vonatkozó szerződéskötés 

körülményeinek teljes feltárása. 

 Szabályos volt-e a tárgyalásos közbeszerzési eljárás? 

 Szabályos volt-e hangfelvétel készítése? 

 Van-e átfedés a Gen-Ép Zrt. és a Pollvill Kft. által vállalt műszaki tartalom 

között? 

 A Pollvill Kft. által megvalósított kivitelezés a terveknek megfelelően történt-

e? 

 A Pollvill Kft. a saját ajánlatának megfelelő műszaki tartalmat építette-e be 

minden esetben? 

 Amennyiben a műszaki tartalom az eredeti tervektől eltér, mennyi az ebből 

eredő költségkülönbözet? 

 Mi a jogszabálynak megfelelő eljárás, ha nincs aláírt teljesítésigazolás? 
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 Aláírható-e szerződés, ha annak a közbeszerzési eljárásban előírt mellékletei 

hiányoznak? 

 Bankgarancia mihez szükséges, a szerződéskötéshez, az első résszámlához, 

vagy a végszámlához? 

 Szabályos volt-e az építési napló lezárása? 

 A felszámoló biztossal rögzített megállapodás megfelel-e az Önkormányzat 

által kötött korábbi szerződéseknek, illetve testületi határozatoknak? 

 Alkalmazható-e együttesen a meghiúsulási kötbér, illetve a Gen-Ép Zrt-vel 

kötött szerződés 8.4.1 pontjában foglalt rendelkezés? 

 Jogosult-e az Önkormányzat késedelmi kötbérre a Pollvill Kft-vel szemben? 

 Minden további olyan kérdés, ami a képviselők által nem ismert 

dokumentációban rendelkezésre áll, vagy feltárható. 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri hivatal osztályvezetői 

Habony István 

Kelemen Tibor János 

Gulykáné Gál Erzsébet 

Kovács László  

Dr. Abonyi Viktor 

   

K.m.f. 

 

 

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

polgármester               jegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2010. december 03. 

 

 

Farkasné Fazekas Mária  

                jkv. 


