
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

3-9/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-i üléséről. 

 

Napirend: Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj rehabilitációjához kapcsolódóan 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 

105/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 

 

183/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj rehabilitációjához kapcsolódóan 

közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról 

szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

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 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 1. pontját az 

alábbiakra módosítja: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Abony Város északkeleti részének 

csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz 

kapcsolódó közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár-mentor Bt. –t bízza meg.  

 

2. A Képviselő-testület a 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 2. pontját az 

alábbiakra módosítja: 

 

A megbízási díja bruttó 1.900.000,-Ft. A szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott 

kötvény terhére biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület a 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 4. pontját az 

alábbiakra módosítja: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az "Abony Város északkeleti részének 

csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz 

kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésével a Plantor Kft.-t bízza meg. 

 

4. A Képviselő-testület a 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozatának 5. pontját az 

alábbiakra módosítja: 

 

A megbízás díja bruttó 4.750.000,-Ft. A szükséges önerő a 2008. április 11-én kibocsátott 

kötvény terhére biztosított. 
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5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződések – 

módosítását jóváhagyja, és felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert annak 

aláírására. 

 

Határidő:  2011. június 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Plantor Kft. 

 Kár-Mentor Bt. 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. május 27. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
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183/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Tervezési Szerződés 

módosítás 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. (továbbiakban: 

Megrendelő), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről Plantor Mérnöki és 

Szolgáltató Kft., 5000 Szolnok, Kassai út 124. Cégjegyzék szám: 16-09-004577, adószám: 

11502575-2-16, képviseletében Cifka József ügyvezető (továbbiakban: Tervező) között 

továbbiakban: Felek) 

 

Megrendelő és Tervező között 2011. 04. 12 – én tervezési szerződés jött létre Abony város 

belvízelvezető rendszer – „A” öblözet I. ütemének kiviteli szintű tervdokumentációjának 

elkészítésére. 

 

A Megrendelő a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a tervezési szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 1. pontja az alábbiakkal egészül ki: 

 

a külterületi csatorna geodéziai felmérése, humuszmentési szakvélemény, művelési ágváltozási 

kérelem elkészítése és kiviteli tervezés. 

 

A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

3. Tervezőt a terv elkészítéséért összesen 3.800.000,-Ft + 25% Áfa, azaz 4.750.000,-Ft, azaz 

négymillió-hétszázötvenezer forint tervezői díj illeti meg. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezői díjra vonatkozó számláját a feladat 

elvégzését követően, de legkésőbb 2011. június 30. napjáig jogosult benyújtani.  

A tervezői díjat a Megbízó a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles a Tervező K&H Bank 

szolnoki fiókjánál vezetett: 10404508-45018219-00000000 számú számlájára történő átutalással 

kiegyenlíteni. 

 

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

A jelen szerződés módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek 

elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen módosítást a Képviselő-testület a 183/2011. (V.26.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2011. május…. 

 

 

 

..………………………………                                     ……………………………. 

Abony Város Önkormányzat                                           Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft.  

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Cifka József 

            polgármester       tervező 
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                                                     183/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási Szerződés 

 

módosítás 

 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. (továbbiakban: 

Megbízó), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről, KÁR-MENTOR 

Szolgáltató és Kereskedelmi Bt., 5008 Szolnok, Füst Milán út 3. (továbbiakban: Megbízott), 

képviseli: Tóthné dr. Besze Mária között (továbbiakban: Felek) 

 

Megbízó és Megbízott között 2011. 04. 06. – án megbízási szerződés jött létre az Abony északi 

városrész belvízrendezése és táj rehabilitációja kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás lebonyolítói feladatainak ellátására. 

A Megbízott a szerződés módosítását kezdeményezte a következő pontokban. 

Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint módosítják: 

 

A szerződés 1.1. pontja az alábbira módosul: 

Az ajánlatot tevő KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság az Ajánlatkérő 

felkérésére tesz ajánlatot, Abony Város Önkormányzata részére az "Abony Város északkeleti 

részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázat 

kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lebonyolítói feladatainak 

ellátására. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22.§-ban meghatározottak szerint megbízónak 

a Kbt. 39.§ szerinti megállapított értékhatárra tekintettel közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 

A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a KÁR-MENTOR Bt. rendelkezik mindazon tárgyi és 

személyi feltétellel, mely megbízás esetén teljeskörű közbeszerzési tevékenység ellátásához, 

eljárások lebonyolításához szükséges. A megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés tárgyának 

teljesítésére hivatalos közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe (Tóth Róbert Miklós 5000 Szolnok, 

Arany János u. 20. szám; nyilvántartási sorszáma: 769; eng.szám: T/3-38/382-12009) és ügyvédet 

(Dr. Koltay Zsolt 5000 Szolnok, Szapáry út 25-29)). A Megbízott a TESZOR’ 08 74.90.20 „Egyéb, 

m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás” tevékenység keretében látja el feladatát a Megbízó 

megbízása alapján. Rögzítik a felek azt is, hogy a hivatalos közbeszerzési tanácsadó 20.000 eFt/kár 

és 30.000 eFt/év mértékű teljeskörű saját felelősségbiztosítás alapján végzi tevékenységét, 

 

A szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2.2. pontban foglalt feladatok 

maradéktalan, s szerződésszerű ellátásért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke összesen: bruttó 

1.900.000,-Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint. 
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A szerződés 3.1., 3.2., 3.3. pontjai változatlanok maradnak, továbbá jelen szerződés - módosítással 

nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

A jelen szerződés módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek 

elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag írták alá. Jelen 

módosítást a Képviselő-testület a 183/2011. (V.26.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

 

Abony, 2011. május…. 

 

 

 

..………………………………                                     ……………………………. 

Abony Város Önkormányzat                           KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit  Tóthné dr. Besze Mária 

            polgármester       Megbízott 

 


