
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

24-7/2012/JT.                                     Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. 

 

Napirend: A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének 

korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

84/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében 

megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 

nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett 

intézkedésekről szóló tájékoztatót megismerte.  

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bedekovics Évá-t, 

az Abony, Kossuth tér 1. szám alatti Városháza műemléki környezetben lévő 

épületben tervezett nyílászáró-cserére vonatkozó építési engedélyezési terv és 

tenderdokumentáció elkészítésére. Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a megbízási díj összeg 539.750,- Ft fedezetét Abony Város 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének egyéb üzemeltetési fenntartási 

kiadások során biztosítja. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. 

Balogh Edit polgármestert a határozatnak megfelelő szerződés aláírására. 

 

4. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát fejezi ki 

az alternatív fűtési módszer bevetésére és kéri Morvai Kft.-ét a 

megvalósíthatósági tanulmány konkrét költségvetés elkészítésére, de kifejezi, 

hogy anyagi kötelezettségvállalás nélkül. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület kéri, hogy a 2012. április 26-án 

tartandó rendes Képviselő-testületi ülésre a Polgármesteri Hivatal munkatársai 

készítsenek előterjesztést az eddig megtett intézkedésekről az alábbi 

kiegészítésekkel, más alternatív energia felhasználásának lehetőségeiről (pl. 

geotermikus) valamint egyéb alternatív fűtési technológia, mezőgazdasági illetve 

faapríték termelésére, hogy hol találhatóak azok a területek amik alapanyagként 

szolgálnak. 

 

 

 

 



 

Határidő: 2012. április 26. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Árajánlat adók 

K.m.f. 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2012. március 30. 

 

 

Bevíz Barbara   

       jkv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 

 

mely létrejött egyrészről   Abony Városi Önkormányzat, Abony, Kossuth tér 1.  

mint Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről 

 

Cégnév/név:  

Székhely/lakhely:  

Adóigazgatási jelzőszám: 

Adószáma: 

 

mint Vállalkozó ( a továbbiakban: Vállalkozó ) között, alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. A Vállalkozó elvállalja az Abonyi Polgármesteri Hivatal központi fűtés átalakítás 

tervezését. 

 

2. Tervezési díj: 

 

 

Tervezési határidő: 2012. 05.15. 

 

3. A Vállalkozó az épület helyszíni felmérését, a központi fűtés átalakítás tervezését, 

hidraulikai méretezését elvégzi. A tervezési díj tartalmazza továbbá az árazott költségvetést és 

árazatlan mennyiségi kiírást is. A tervezési díj 4 pld. kiviteli tervet tartalmaz. 

 

 

4. A tervezési díjat a Megrendelő, a számla ellenében a Vállalkozó részére készpénzzel vagy 

átutalással a Vállalkozó számlájára utalja. A tervező a tervezési határidő előtt szállítja a 

terveket, akkor a számla benyújtására is jogosult. 

 

 

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

 

 

Abony,2012.04.11. 

 

 

 

 ............................................. ......................................... 

  Megrendelő       Vállalkozó  

 

 
 

 

 









 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tervezési és felhasználási szerződés 

 

amely létrejött egyrészről  

Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1., adószám:15390709-2-13, képviselője: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), mint Megrendelő, 
 

másrészről  

mint Tervező között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az Abony, Kossuth tér 1. szám alatti 

Városháza műemléki környezetben lévő épületében tervezett külső nyílászáró-

cserére vonatkozó építési engedélyezési terv és tenderdokumentáció elkészítését 

jelen szerződés mellékletét képező műszaki tartalommal.  
 

2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a terveket az alábbi példányszámban adja át 

Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelő továbbiakat igényel, úgy azokat külön térítés ellenében 

Tervező leszállítja. 
 

 építési engedélyezési tervdokumentáció:     6+2 példány,  

 tenderdokumentáció       4+2 példány 
 

3. A teljesítés módja:  
 

A Megrendelő jogosult képviselőjének történő írásbeli átadás-átvétel útján történik. Az építési 

engedélyezési tervet - a szükséges jogi mellékletekkel kiegészítve - Megrendelő nyújtja be az I. fokú 

építésügyi hatóságnak. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az építésügyi hatóság 

hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, úgy Tervező köteles a terv hibájának vagy hiányosságának 

kijavítására illetve pótlására. Amennyiben az építési engedély megszerzéséhez a mellékletben részletezett 

feladatokon kívül további feladat válna szükségessé, úgy azt Tervező külön díjazás ellenében készíti el.  
 

4.  Teljesítési határidők: 

I. ütem (építési engedélyezési tervdokumentáció)   szerződéskötéstől számított 45 nap 

II. ütem (tenderdokumentáció):   szerződéskötéstől számított 65 nap 

 

5.  Tervezési díj: 

I. ütem:  

II. ütem (engedélyezési tervdokumentáció):   

 I. és II. ütem összesen:        

6.  Számlázás módja: 

 Tervező jogosult a tervezési ütemeknek megfelelően 1 részszámlát és egy végszámlát 

benyújtani. Megrendelő a tervezési díjat az igazolt teljesítést követően a Tervező által 

benyújtott számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti 

ki Tervező OTP Bank Rt. 117 11041 209 44311 számú bankszámlájára. 



7.  A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott tervezési díj teljes 

egészében rendelkezésére áll. 

8.  A szerződő felek bármely fél részéről történő késedelem esetére az alábbiakban 

állapodnak meg: 

A Tervező részéről a tervek átadásának késedelmes teljesítése esetén az adott tervfázis 

bruttó tervezési díjára vetítve minden elmulasztott napra 0,5 % késedelmi kötbért 

köteles megfizetni, illetve az aktuális számlájából levonásba hozni. A Tervezőnek 

felróható 30 napos késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt megilleti - térítési 

kötelezettség nélkül - az elállás joga. A Megrendelő fizetési kötelezettségének 

késedelmes teljesítése esetén a teljes késedelem idejére a Ptk. szerinti késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 

9. Amennyiben Megrendelő a Tervezőnek fel nem róható okból a szerződéstől eláll, úgy 

köteles Tervező részére az addig elvégzett munkája után járó díjazást külön 

megállapodás alapján megfizetni. 

10. Tervező a tervekért jog és kellékszavatosságot vállal. Tervező szavatolja, hogy a tervre 

vonatkozóan nincsen harmadik személynek olyan joga, amely a terv kivitelezését 

korlátozza vagy kizárja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervek a tervező szellemi 

alkotásának minősülnek, azokat másnak - kivételt képez a kivitelező - nem engedheti át. 

11. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek. Megrendelő a munkát 

figyelemmel kíséri, ellenőrizheti. Tervező a Megrendelőt a tervezés folyamatába 

konzultatív formában bevonja. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, a 

Tervező köteles írásban figyelmeztetéssel élni.  

12.  A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetlegesen felmerült vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, a vitás 

kérdések tárgyalások útján történő rendezésének sikertelensége esetén a Ceglédi Városi 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

        A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

irányadóak. 

 

Jelen szerződés 2 oldalon, 1 oldal melléklettel, 4 egymással szószerint megegyező 

példányban készült, melyet a felek annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag aláírtak.  

 

Melléklet: műszaki tartalom és ütemezés 

 

Abony, 2012. április  

 

…………………………………  ……………………………….. 

Megrendelő      Tervező 

 

 



 

 

 

Melléklet:  Műszaki tartalom és ütemezés  

 

I. ütem: Építési engedélyezési tervdokumentáció  

előzetes megbízói és szakhatósági egyeztetés alapján 

 

alaprajzok, homlokzatok M=1:100 

(meglévő felmérési terv felhasználásával és szükséges kiegészítésével) 

részlettervek  M=1:20, M=1:5 

(meglevő és tervezett szerkezetek típusok szerint) 

műszaki leírás, fotódokumentáció            

                        280.000.-+ÁFA                                           

Határidő: a szerződéskötéstől számított 45 nap 

Példányszám: 6+2 példányban 

 

II. ütem: Tenderdokumentáció 

 

alaprajzok, homlokzatok M=1:100 

konszignáció, részlettervek M=1:20, M1:5 

(meglevő és tervezett szerkezetek típusok szerint) 

műszaki leírás, fotódokumentáció 

árazott és árazatlan költségvetési kiírás 

       145.000.-+ÁFA                                           

Határidő: a szerződéskötéstől számított 65 nap 

Példányszám: 4+2 példányban 

 

 

I - II. ütem összesen: 425.000.- + 27 % ÁFA = 539.750.- Ft 

 

Az engedélyezési terv határideje az építési hatósághoz való benyújtás időpontja. Az építési 

engedélyezési terv beadásához szükséges jogi mellékletek (tulajdoni lap) biztosítása 

Megrendelő feladata. Megrendelő részéről a munka elkészítéséhez a tervezési program 

meghatározása és egyeztetett időpontban az épületbe való bejutás biztosítása szükséges. 

 

 

 



 

 

 

 













































 

 

 

 

 



 

 

 
 


