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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-i üléséről. 

 

Napirend: „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című, KMOP-

3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötése  

 

246/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-

10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötéséről  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

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

határozatot hozta: 

 

1. A Képviselő-testület az„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátásával a Pa-Ku Consulting Bt-t   bízza meg, 

1.520.000,- Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony 

kötvény terhére biztosított. 

 

2. A Képviselő-testület a „Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó „B” típusú 

hirdetőtábla, emlékeztető tábla „D” típusú, nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) 2 db, 

sajtóközlemény 2db, fotódokumentáció készítése, sajtómegjelenések összegyűjtése és 

elemzése, folyamatos utalás az uniós támogatásra feladatok ellátásához tartozó „a GEDI-

PRESS Digitális Nyomda és Reklámstúdiót bízza meg, 200.000,- Ft + Áfa összegért, 

melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony kötvény terhére biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítás feladatok ellátásához tartozó internetes banner, internetes oldalak és 

TÉRKÉPTÉR feltöltésével a Leader Kft-t bízza meg, 250.000,- Ft + Áfa összegért, melynek 

fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony kötvény terhére biztosított. 

 

4. A Képviselő-testület„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó könyvvizsgálói 

feladatok ellátásával a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t bízza meg, 360.000,- Ft + Áfa 

összegért, melynek fedezete a 2008. április 11-én kibocsátott Kéttorony kötvény terhére 

biztosított. 

 

5. A Képviselő-testület„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és 

gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó műszaki 

ellenőri feladatok ellátására KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft-t bízza meg, 1.450.000,- 

Ft + Áfa összegért, melynek fedezete a Városi tevékenység szellemi termék vásárlása  terhére 

biztosított. 

 



 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozatnak megfelelő szerződéseket 

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

Határidő:  2011. július 29. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Ajánlattevők 

 

K.m.f. 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2011. július 04. 

 

 

Polónyi Éva  

      jkv. 

 


