
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

3-13/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett 

keretszerződés módosítására és a 177/2011.(V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat értelmében 

a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra 

biztosított összeg felhasználása 

 

257/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett 

keretszerződés módosításáról és a 177/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat 

értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység működési céltartalék során 

útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználásáról 

 

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. Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft között 2008. március 12 – 

én létrejött Keretszerződésének II. 2 pontja ”a helyi közutak fenntartása” j) 

bekezdéssel és a hozzá tartozó 10. sz. melléklettel egészül ki.  

 

2. A Képviselő-testület a 90/2008. (II.28.) sz. határozatával jóváhagyott Keretszerződést és 

annak mellékleteit képező szerződések, megállapodások módosítását a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

 

3. A 177/2011. (V.26.) sz. határozatában bruttó 10.000.000,-Ft elkülönített összegből 

5.000.000,-Ft értékben Abony Város Önkormányzata Keszegi követ vásárol, útjavításra 

és kátyúzásra.  

 

4. Amennyiben a likviditás feltétele fennáll, a további 5.000.000,-Ft-ot a Képviselő-

testület által meghatározott utcák útalap készítésére és kátyúzására fogja felhasználni. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmérést követően dönt a munkák 

megrendeléséről benyújtott igények és tételes költségvetés alapján. 

 

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ABOKOM Nonprofit Kft-t, 

hogy 2011. október 30-ig készítse el beszámolóját az elvégzett munkák teljesítéséről. 

 

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh 

Edit polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződések aláírására. 
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Határidő: 2011.november 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Végrehajtásban közreműködik: 

Településfejlesztési osztály 

Gazdasági osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi osztályvezető 

ABOKOM Nonprofit Kft 

K.m.f. 

 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. július 15. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

              jkv. 
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     257/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete 

 

 

KERETSZERZŐDÉS 

3.  számú módosítása 

amely létrejött egyrészről: 

Abony Város Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit 

Adószám: 15390709-2-13 

Bankszámlaszám: 11993609-06147489-10000104 

 

másrészről: 

ABOKOM Nonprofit Kft. (továbbiakban Szolgáltató) 

Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Képviseli: Gáspár Csaba ügyvezető 

Adószáma: 20244075-2-13 

Bankszámlaszáma: 10103551-56722300-01000004    

együttes említésük esetén Szerződő Felek között  a mai napon alábbi feltételekkel: 

 

Abony Vátos Önkormányzat és ABOKOM Nonprofit Kft. között 2008. március 12. napján kelt 

Keretszerződést Felek az alábbiak szerint módosítják: 

 

1.) II. 2. pontját a Felek kiegészítik az alábbi „j” ponttal 

Helyi közutak fenntartása 

 

2.) II. 3. pontja kiegészül „j” ponttal, az alábbi tartalommal 

A II.2. j) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a 

jelen szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza. 

3.) A Szerződő Felek a jelen szerződés kölcsönös elolvasása után, jognyilatkozat tételére 

jogosult képviselőjük útján, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 példányban 

jóváhagyólag aláírják, melyből mindkét felet 3-3 példány illeti meg. 

4.)  Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2011. (VII.14.) 

sz. határozatával hagyta jóvá. 

 

 

 

Abony, 2011. ………………….. 

 

 

…………………………………………    …………………………………. 

Abony Város Önkormányzata nevében                   ABOKOM Nonprofit Kft nevében 

      Romhányiné Dr. Balogh Edit         Gáspár Csaba 

                    polgármester                 ügyvezető 
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   257/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete 

 

KERETSZERZŐDÉS 

10. sz. mellékletét képező 

Megállapodás 

 

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

továbbiakban: Önkormányzat képviseltében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

másrészről ABOKOM Nonprofit Kft. (2740 Abony, Kossuth tér 1.) továbbiakban Szolgáltató  

cégjegyzékszám:  13-09-118514    Adószám: 20244075-2-13 

képviseletében: Gáspár Csaba ügyvezető 

együtt felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

Szerződés Tárgya 

 

Az Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi közutak fenntartási feladatainak ellátása.  

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés határozatlan időre szól. 

 

1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató az Abony Város Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályiról szóló 13/2006. (IV. 12.) sz. 

rendelet 1/a számú mellékletében tételesen felsorolt ingatlanok karbantartási, felújítási 

feladatait látja el jelen szerződésben szabályozottak szerint. 

2.) A Szolgáltató biztosítja a 13/2006. (IV. 12.) sz. rendelet 1/a számú melléklet szerint, 

Önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak állagmegóvását, az Önkormányzattal 

előre egyeztetett tervszerű karbantartások és címjegyzékes részleges felújítások 

elvégzését. A Szolgáltató a megrendelt munkát az éves terve, eseti fellelés és az 

Önkormányzat írásbeli megrendelése alapján végzi el. 

3.) A Szolgáltató jelen szerződésben alapuló kötelezettsége során betartja, és betartatja, a 

közutak fenntartásáról szóló hatályos jogszabályokat illetve az önkormányzati 

rendeletek. Az Önkormányzat a fenti jogszabályokat a Szolgáltató rendelkezésére 

bocsátja. A Helyi rendeletek változása esetén a kihirdetést követőn haladéktalanul 

megküldi a Szolgáltató részére. 

4.) A Szolgáltató minden soron következő költségvetési évre az éves költségvetési 

koncepciót tárgyaló Képviselő-testületi ülést megelőző 60 nappal benyújtja az általa 

ajánlott költségvetést. A Szolgáltató az önkormányzat képviselő-testülete által 

elfogadott költségvetéshez viszonyított felhasználásáról nyilvántartást vezet. 

5.) A Szolgáltató az Önkormányzatot folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzat éves 

költségvetésében – jelen szerződésbe tartozó karbantartási feladatokra- jóváhagyott 

minden nemű költség felhasználásáról. 

6.) A Szolgáltató a belterületi közutak karbantartását, felújítását alapvetően saját 

alkalmazottal, - megfelelő szakember hiányában – erre alkalmas vállalkozóval 

szerződések útján végezteti. Az egyes kiadási tételek összegszerűségével – amely 
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megegyezik Abony Város éves költségvetésében erre a célra meghatározott összeggel _ 

a Szolgáltató normál napi ügymenethez szükséges mértékig szabadon rendelkezik, arra 

kötelezettséget vállalhat, szerződéseket köthet. A Szolgáltató köteles – amennyiben 

saját dolgozóival nem tudja a feladatot elvégezni – minden várható 100.000,- Ft bruttó 

összeget meghaladó kötelezettségvállalásra 3 árajánlatot beszerezni. A Szolgáltatónak 

minden 500.000,- Ft bruttó összeget meghaladó dologi, vagy szolgáltatással járó 

megrendelést az önkormányzattal előzetesen jóvá kell hagyatni. Amennyiben a 

Szolgáltató közbeszerzési eljárást folytat le, úgy az eljárás dokumentációját kell előzetes 

jóváhagyásra az Önkormányzathoz benyújtani. A számlázás (elszámolás) közvetített 

szolgáltatásból, a Szolgáltató számviteli szabályzatának megfelelően történik. 

7.) A Szolgáltató köteles gondoskodni a kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő 

belterületi közutak karbantartásáról, azok biztonságos közlekedés szempontjából 

megfelelő állapotáról.  

8.) A Szolgáltató köteles a megrendelésnek megfelelő feladatokról építési, ill. felmérési 

naplót vezetni, amely a feladatellátás alapját képezi és a Megrendelő részére azok 

elérhetőségéről gondoskodni. 

9.) A Szolgáltató, illetve képviselői a tulajdonos önkormányzatot rendszeres tájékoztatják a 

belterületi közutakkal kapcsolatos időszerű tennivalókról. A Szolgáltató az 

Önkormányzat bejelentéseit feljegyzi, a bejelentéssel kapcsolatos hiba kijavításáról 

gondoskodik.  

10) Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltató az egyes munkák elvégzéséről munkanaplót, 

jegyzőkönyvet vezet, amely alapján a Szolgáltató jogosult a vállalkozási díj 

vonatkozásában számla benyújtására és az Önkormányzat annak kiegyenlítésére. 

11)  A Szolgáltató elvégzi az önkormányzati vagyonhoz tartozó belterületi közutak 

karbantartási, felújítási, beruházási igényeinek felülvizsgálatát az alábbi szempontok 

alapján: 

 

- fenntartó által benyújtott igény, és hatósági határozattal megállapított hiányosság 

műszaki leírása 

- javaslat a műszaki megoldásra és a kivitelezés ütemezésére 

- a karbantartási, felújítási, beruházási munkák elvégzésének részletes költségbecslése – 

élet és balesetveszélyt jelentő, rendeltetésszerű használatot akadályozó tények 

körülmények ismertetése. 

 

12) Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató köteles a nem megfelelően teljesített szolgáltatást a 

Megrendelő felhívására a saját költségén kijavítani és a Megrendelőt ért károkat teljes 

körűen megtéríteni. 

13) A tevékenység elvégzéséhez szükséges anyagok, eszközök biztosítása a Szolgáltató 

kötelezettségét képezi. 

14) A Szolgáltató a felújítási és karbantartási költségeket illetően valamennyi - a 

megrendelő által leigazolt - munka során felmerülő tényleges költségekről számlát állít ki 

az Önkormányzat részére, melyet az Önkormányzat átutalással a számla átvételét követő 

15 napon belül egyenlít ki. 
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15) A Szolgáltató által kiállított számlák alapja a szerződés műszaki tartalmának 

megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi 

jegyzőkönyvek.  

A vállalkozási díj elszámolása a vállalkozó által kiállított és a megrendelő felé benyújtott 

– a Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt számlákkal történik.  

16) A meghatározott feladatok ellátására vonatkozó tényleges összegről – tételes elszámolás 

után – a szolgáltató végszámlát állít ki, melyet az önkormányzat átutalással számla 

átvételét követő 15 napon belül egyenlít ki.  

17) A szerződés tartalmának megvalósulása során keletkezett eljárásokban 

nyilatkozattételre jogosult személyek a szerződés aláírásának időpontjában: 

- Szolgáltató: Gáspár Csaba ügyvezető 

- Önkormányzat: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

18) Önkormányzat és Szolgáltató a szerződés teljesítése során szorosan együttműködnek, a 

tevékenységükkel, feladatukkal kapcsolatos adatokról és adatváltozásokról egymást 

kölcsönösen, megfelelőn időben és módon tájékoztatják. 

 

19) Önkormányzat által benyújtott belterületi közutak felújítási és karbantartási igények az 

alábbi műszaki tartalom szerint történik: 

 

Karbantartás, felújítás 

 

20) Tervszerű karbantartás, címjegyzékes felújítás: 

A Szolgáltató a tervszerű karbantartások, felújítások munkáit feladatonként előkészíti, 

címjegyzék tervezetet készít, és azt előzetesen egyezteti az Önkormányzattal.  

21) A Szolgáltató által ellátandó belterületi utak fenntartási tevékenység: 

16.1. Karbantartások, javítások: 

Olyan általában tervezhető illetve nem tervezhető állagmegóvási munka, amely a 

használatban lévő belterületi utak zavartalan használatát biztosítja. A javítások igénye 

együtt járhat a köz-, élet-, és vagyonbiztonság, a környezet és egészségvédelem 

követelményeinek és előírásainak a kielégítésével. 

 

16.2. Karbantartások 

Karbantartás: Olyan fenntartási munkák, melyek a belterületi utak biztonságos és 

rendeltetésszerű használatát nem akadályozzák, azonnali beavatkozást nem igényelnek, 

de az észleléstől számított 60 napon belül megszüntetése, a biztonságos üzemeltetése 

érdekében indokolt. A Szolgáltató a tervszerű karbantartások közé sorolt munkákat 

tételesen a karbantartási munkálatok költségvetése elkészítésekor, az Önkormányzat 

képviselőjével egyeztetni szükséges. 

16.3. Felújítás: 

A belterületi utak egészére, illetőleg egy vagy több részére kiterjedő, időszakonként 

szükségessé váló, olyan építési munka, mely eredményeként visszaáll az utca eredeti, 

műszaki állapota, illetőleg az eredeti használhatóságot lehetővé teszi. Felújítási munka 

csak a tulajdonossal előzetesen egyezetett, címjegyzék szerinti tartalommal és 
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költséghatáron belül végezhető. Szolgáltató a szerződés alapján gondoskodik a 

fenntartási munkák elvégzése során, annak műszaki ellenőrzéséről, szakszerűségéről és 

költségeinek elszámolásáról. Szolgáltató a fenntartási munkákat vállalkozási 

szerződések alapján is biztosítja. Szolgáltató köteles minden várhatóan 100.000.-Ft 

bruttó összeget meghaladó kötelezettségvállalásra 3 ajánlatot beszerezni. A Szolgáltató 

minden 500.000.-Ft bruttó összeget meghaladó dologi, vagy szolgáltatással járó 

megrendelést az Önkormányzattal előzetesen jóvá kell hagyatnia. A számlázás 

(elszámolás) közvetített szolgáltatásból, a szolgáltató számviteli szabályzatának 

megfelelően történik. 

22) Az burkolt utak fenntartása: 

- Útburkolatok meghibásodásának javítását, kátyúmentesen tartását folyamatosan 

kell végezni. 

- Balesetveszélyes kátyúk, gödrök (kopóréteg hiánya, vagy 6 cm-nél mélyebb) az 

észlelést vagy a megrendelést követően azonnal körül kell határolni szabványos 

táblával és elkorlátozó elemmel jelölni kell, a megszüntetését a szakma általános 

szabályai szerint el kell végezni.  

- Kisebb kátyúk (4 cm mélységig, vagy 0,20 m2-nél kisebb területű) süllyedések 

megszüntetését az észlelést vagy megrendelést követően kell a szakma általános 

szabályai szerint elvégezni.  

- A kátyúzási munkákat az útburkolatok fajtájával megegyező anyaggal: 

 aszfaltbeton és itatásos aszfaltmakadám burkolat esetén hengerelt aszfalt és 

zsákos hideg aszfalt  

 öntött aszfaltburkolat esetén öntött aszfalt 

 betonburkolat esetén pedig beton felhasználásával kell elvégezni. 

- A burkolat repedéseinek kötőanyaggal való kiöntése a vízbehatolás 

megakadályozása érdekében.  

- Deformációk helyreállítása: a burkolat forgalomra veszélyes hullámainak, 

alakváltozásainak a megszüntetése.  

- Kőburkolatok fenntartási munkáinak végzése során a lesüllyedt, balesetveszélyes 

szakaszokat teljesen fel kell bontani és újra kell rakni.  

- Kiemelt és süllyesztett szegélyek pótlását, szintrehelyezését és kihézagolását 

szükség szerint kell végezni.  

- Felületi bevonatok készítése: a burkolatfelület bitumenes kötőanyaggal való 

itatása zúzalék terítéssel egy vagy két rétegben. Felületi bevonatot az útburkolatok 

állapotának függvényében általában a nyitott felületű itatásos aszfaltburkolatoknál 

kell készíteni. 

A pályaszerkezet nem megfelelő teherbírásának kezelését, a profiljavítási 

feladatokat, a burkolatfelületek elöregedéséből eredő hibák megszüntetését, a 

kopóréteg hámlások pótlását a mindenkori burkolatállapot alapján kell 

meghatározni és ütemezni. 

 

23) Szolgáltató az elvégzett karbantartási, felújítási munkálatokról nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartás adatiról szükség szerint az Önkormányzatot tájékoztatja, továbbá adatot 

szolgáltat a mérlegjelentés összeállításához. 
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Záró rendelkezések 

 

 

24) A felek a szerződést kölcsönös elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 6 egyező példányban jóváhagyólag írták alá. 

25) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, az 1988. évi 

I. törvény és a helyi rendeleteket kell megfelelően alkalmazni. 

 

Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete 257/2011. (VII.14.) sz. 

határozatával hagyta jóvá. 

 

 

Abony, 2011. július  

 

 

 

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

   Önkormányzat       Szolgáltató 

 


