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Előterjesztés készítésében közreműködött: 

      Településfejlesztési Osztály 

      Előterjesztést véleményezi: 

      Pénzügyi Bizottság 

      Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

       

EL ŐTE RJ ES ZTÉS  

a Képviselő-testület 2012. november 29.-i ülésére 

A Közép – Tisza – Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés 

megtárgyalására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Közép - Tisza - vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre 2012. 

szeptember 17-én névtelen bejelentés  érkezett, mely szerint a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (Abony, 

Tószegi út 58/a.) területén földalatti olajtartályok találhatóak és azok műszaki állapota feltehetően nem 

megfelelő, veszélyezteti a környezetet. 

Ennek megfelelően a Felügyelőség 2012. október 9-én helyszíni ellenőrzést tartott, melyről 

jegyzőkönyv készült  (1. sz. melléklet). 

A helyszínen megállapításra került, hogy a földben 2 db 10 m
3 

szimplafalú olajtartály található. Az 

óvodavezető elmondása alapján a fűtőolajos tartályok 1980-1984-ig voltak használatban. Jelenleg 

mindkét tartályban kb. 1000 liter veszélyes hulladék található. (Ez a lecsapódott párából, olajsárból és 

egyéb üledékes olajszármazékokból tevődik össze.) 

A Környezetvédelmi Felügyelőség 2012. október 24-én kelt 6753-4/2012. számú végzésében az 

alábbiakra kötelezi az önkormányzatot: 

 A tartályok tisztítását el kell végezni és az arról szóló jegyzőkönyvet be kell nyújtani a 

Környezetvédelmi Felügyelőséghez. 

 A használaton kívüli tartályok és vezetékrendszer környezetében legalább 1 ponton talaj és 

talajvíz mintavételt szükséges végezni TPH (GC módszerrel) és BTEX komponensekre (talaj 

esetében legalább 5 rétegben). A mintavételt és a vizsgálatokat kizárólag akkreditált 

szervezet/laboratórium végezheti. 

A kötelezés teljesítési határideje 2012. december 31. 

Amennyiben az önkormányzat nem teljesíti a kötelezést a jogi következmények a következők: 

 Ha a meghatározott határidő eredménytelenül telik el hivatalból megindítja a Felügyelőség a 

hatáskörébe tartozó eljárást. 

 Az eljárás során kötelező határozat kiadására, végrehajtás elrendelésére valamint eljárási bírság 

kiszabására kerülhet sor. 

 A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében – ha a teljesítés elmaradása a 

kötelezettnek felróható – a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai 



vizsgálata nélkül eljárási bírságot szab ki a Felügyelőség. Az eljárási bírság legkisebb összege 

esetenként 5000.- Ft, legmagasabb összege természetes személy esetén 500.000.- Ft, jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig 1.000.000.- Ft. 

 

A Környezetvédelmi Felügyelőség által küldött végzés az előterjesztés 2. sz. mellékletét képezi. 

 

A tartályok tisztításával és az előírt talaj- és talajvízminta vizsgálatokkal kapcsolatban 3 cég került 

megkeresésre, akik az alábbi árajánlatokat adták: 

 

                        Ajánlattevők                                                                    Ajánlati ár 

 Petronas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.                        bruttó 2.097.913.- Ft 

5000. Szolnok, Dobó u. 20. 

A részletes árajánlat az előterjesztés 3. sz. mellékletét képezi. 

 

 Uniszer 95 Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.     bruttó 2.695.123.- Ft 

6050. Lajosmizse, Bene út 5/a. 

A részletes árajánlat az előterjesztés 4. sz. mellékletét képezi. 

 

 Geo – Contact – Bau Kft.                                                    bruttó 2.566.670.-Ft 

1029. Budapest, Szívvirág út 15. 

A részletes árajánlat az előterjesztés 5. sz. mellékletét képezi. 

 

A legkedvezőbb árajánlatot a Petronas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adta. 

 

A határozat mellékletét képező szerződésről Ifj. Dr. Tóta Áron Ügyvéd Úr véleménye az előterjesztés 

leadásáig nem érkezett meg, az a Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül kiosztásra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés elfogadását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

…/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Közép – Tisza – Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés 

megtárgyalásáról 

 

 

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Felügyelőség által 

kiadott végzésben meghatározott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde területén lévő 2 db 

fűtőolajos tartály tisztításával és a hozzá kapcsolódó talaj és talajvízminta vizsgálatok 

elvégzésével a Petronas Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bízza meg nettó 1.651.900,- Ft+Áfa 

azaz bruttó 2.097.913.-díjért, melynek fedezetét a Kéttorony Kötvény kamat terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozat 

mellékletének és az árajánlat műszaki tartalmának megfelelő vállalkozási szerződés 

aláírására.  

 

 

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál jegyző 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető  

Ajánlattevők 

 

 

Abony, 2012. november 9.     

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 

           polgármester 

 

 

 

 



…/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött egyrészt az    Abony Város Polgármesteri Hivatal 

 Székhely:  H-2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1. 

 Cégjegyzékszám: - 

 Adószám:  15730253-2-13 

 Bankszámlaszám: 11993609-06147486-1000014 

     

     

 Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit, polgármester 

 

továbbiakban, mint Megrendelő, 

 

másrészről a                           PETRONAS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Székhely:  H-1149 Budapest, Dongó utca 14. 3/9. 

 Iroda:   H-5000 Szolnok, Dobó István u. 20. 

Cégjegyzékszám: 01-09-899997 

 Adószám:  13562692-2-42 

Levelezési cím: H-5009 Szolnok, Pf.: 33. 

 Bankszámlaszám: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000086-82300005 

 Képviseli:  Balogh Ernő ügyvezető igazgató 

továbbiakban,  mint Vállalkozó között az alábbi tartalommal: 

 

 

1./ A szerződés tárgya 

1.1.  Az Abony Város Önkormányzat (H-2740 Abony, Kossuth Lajos tér 1.) tulajdonában lévő 

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde H-2740 Abony, Tószegi út 58/A. (hrsz.: 3835) telephelyén található 

használaton kívüli, földalatti, szimpla-falú fekvő hengeres acél 2db 10m³-es fűtőolajos tartály, illetve 

technológiai elemeinek, csővezetékeinek tisztítása, vizsgálatai, megszüntetésének előkészítése a 

11/1994. (III.25.) IKM rendelet, illetve környezetvédelmi állapot felmérése a Felügyelőség Ikt.sz.: 

6753-4/2012. számú kötelezése, valamint vonatkozó rendeletek alapján. 

 

 

2./ Vállalkozó feladata  
2.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében elvégzi a tárgyi létesítmények állapot felméréséhez, illetve 

megszűntetésének előkészítéséhez az olajtechnológiai rendszer tisztítását, vizsgálatait, 

környezetvédelmi állapotvizsgálatait, valamint tárgyi ügyben Megrendelőt az illetékes hatóságoknál 

képviseli az alábbiakban részletezettek szerint:  

 

2.1.1. Tartály- és rendszertisztítási, illetve vizsgálati feladatok: 

 Dómfedelek és a csatlakozó szerelvények szerelése, veszélyes hulladékok szivattyúzása, 

kitermelése lemezhordókba, tartályokba 

 Lefejtő helyek tisztítása 

 2db 10m³-es tartály mechanikus tisztítása 

 Technológiai csővezetékek tisztítása 

 Tartályok tömörségi nyomáspróbája nitrogénnel 

 Jegyzőkönyvek elkészítése 

 



2.1.2. Környezetvédelmi állapotrögzítő dokumentációk elkészítésével kapcsolatos feladatok: 

 Felvonulás 

 Talajmechanikai feltárás (feltáró furatok létesítése max. Σ 30 fm mélységig, Ø 203 mm, száraz 

techn. fúrás, Borro fúróval, védőcsövezéssel, talaj- és talajvízminták akkreditált 

mintavételezése, feltáró furatok eltömedékelése) 

 Fúrás, illetve mintavételi pontok EOV koordinátáinak meghatározása 

 Talajmechanikai laboratóriumi feldolgozás (talajazonosító vizsgálatok) 

 Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok elvégzése (Akkreditált TPH-GC és BTEX vizsgálatokra) 

 Akkreditált vizsgálati jelentések kiértékelése 

 Környezetvédelmi állapotértékelő dokumentáció elkészítése 

 Egyeztetés a tárgyi ügyben érintett szervezetekkel, hatóságokkal 

 

 

3./ Megrendelői adatszolgáltatás  

 A Megrendelő jelen szerződés teljesítéséhez egy hónapnál nem régebbi földhivatali 

helyszínrajzot és hiteles tulajdoni lapot ad át a szerződés aláírását követő 8 naptári napon belül. 

 A Megrendelő fizeti a hatósági eljárás díjait és illetékeit, szükség esetén a hatósági 

szakfelügyelet költségeit. 

 A Megrendelő biztosítja a tervezési / kivitelezési területre való bejutást, a munkaterületet a 

rendszertisztítási, illetve a talajfúrási feladatok létesítéséhez átadja. 

 Megrendelő hatóságoknál történő képviseléséhez szükség szerint meghatalmazást ad.  

 

3.1. Ha a Megrendelő Vállalkozó teljesítéséhez szükséges feltételeket nem biztosítja határidőre (pl. 

adatot nem biztosít, iratokat nem ad át, stb.), úgy a Megrendelői késedelem idejével a teljesítési 

határidő meghosszabbodik.  

 

3.2.   A Megrendelő kötelezettségei 

 A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaterületet a szerződés aláírását követő 

nyolc (8) napon belül a Vállalkozónak átadja akként, hogy az a munkavégzésére alkalmas 

állapotban legyen, illetve biztosítja a belépést és az ingyenes ott tartozódást a munkavégezés 

időtartamára. 

 A Szerződő Felek e helyen rögzítik, amennyiben a Megrendelő előzőekre vonatkozó 

adatszolgáltatása nem volt helytálló, az e miatt, a Vállalkozó eljárásából a kivitelezés során 

bekövetkezett, valamint ezekkel összefüggő károkat a Megrendelő viseli. 

 

 

4./ Teljesítés, teljesítési határidők 

4.1. Munkakezdés: a jelen Vállalkozási szerződés aláírását követően a munka megkezdhető. 

 

4.2. A jelen Szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre. 

 

4.3. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a munkát jelen pontban foglalt határidő előtt 

elvégezze, és azt átadja.  

 

4.4. Szerződő felek kölcsönösen megegyeznek abban, hogy amennyiben a feladat elvégzése során 

akadály merül fel, az a teljesítési határidőt módosíthatja. 

 

4.5. Műszaki tartalom módosítása esetén, a Vállalkozó jogosult a teljesítési határidőt módosítani és új 

határidőt megállapítani. 

 



4.6. A Vállalkozó szolgáltatása teljesítése közben bármikor igényelheti, hogy az addig végzett 

tevékenységét a Megrendelő ellenőrizze. Ha a Megrendelő az ellenőrzést felhívás ellenére elmulasztja, 

úgy az ellenőrzésre felkért szolgáltatásrészt átvettnek kell tekinteni.  

 

4.7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó jogosult a Megrendelőt a teljesítésről 

írásban értesíteni, majd az értesítésben rögzített időpontban - átadás-átvételi eljárás során és teljesítés 

igazolási jegyzőkönyv felvétele mellett - a teljesítését felajánlani. 

 

4.8. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Árajánlatban részletesen meghatározott 

Szolgáltatásokat elvégzi, azok teljesítését követően a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

- A kivitelezési munkák ideje alatt esetlegesen bekövetkező bármely nem várt rendkívüli 

esemény esetén a Felek tárgyalás útján egyeztetnek a további teendőkről. 

 

- Egyik fél sem felelős a jelen szerződésből rá háruló kötelezettségek teljesítésének késedelméért 

vagy nem teljesítéséért, ha az bármilyen, a felek hatáskörén kívül eső, a felek által nem 

befolyásolható ok miatt következik be. 

 

 

5./ Vállalkozói díj 

A szerződő felek a vállalkozási díjat - árajánlat alapján - 

1.651.900,- Ft + ÁFA = 2.097.913,- Ft 

azaz Kettőmillió-kilencvenhétezer-kilencszáztiszenhárom forintban határozzák meg. 

 

 

6./ Fizetési feltételek 

6.1. A jelen Szerződés szerinti feladatok teljesítéséért a Vállalkozót a 5/. pontban írt vállalkozói díj 

illet meg, amely összeget a Megrendelő számla ellenében egyenlít ki. 

 

6.2. A számlázás alapja a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, melynek birtokában a számla 

benyújtható.  

 

6.3. Fizetés módja: átutalással a Vállalkozó UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000086-82300005 

számú számlájára. 

 

6.4. A Vállalkozó jogosult részszámlák kibocsátására.  

 

6.5. Megrendelő és a Vállalkozó a fizetési ütemezések tekintetében az alábbiak szerint állapodnak 

meg: 

 Az első részszámla kibocsátása, az olajtechnológiai rendszer tisztítási, illetve vizsgálati 

munkáinak elvégzését igazoló jegyzőkönyvek, dokumentációk átadását követően leigazolt 

teljesítési igazolás aláírása után esedékes, mely összeg: 825.950,- Ft+Áfa a vállalkozói díj 

50%-a. 

 A végszámla kiállítása a vállalkozói díjból fennmaradó 50%, mely összeg: 825.950,- Ft+Áfa a 

feltáró fúrások, illetve laboratóriumi, környezetvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyveinek, 

dokumentációinak, valamint a tisztítás során keletkező veszélyes hulladékok elszállítását 

igazoló „SZ” lapok átadását követően leigazolt teljesítés igazolás aláírása után esedékes.  

6.6. A fenti teljesítések pénzügyi rendezését a Vállalkozó által kiállított számla alapján, Megrendelő az 

6.3. pontban megjelölt számlaszámra 30 napos átutalással teljesíti.  

 



6.7. A számlát az Abony Város Önkormányzat 2740. Abony Kossuth tér 1., címre kell kiállítani, 

illetve az Abony Város Önkormányzat 2740. Abony Kossuth tér 1.címre kell benyújtani. 

 

6.8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj nem tartalmazza: 

 

 A megszüntetéssel / Hatósági eljárással kapcsolatban teljesítendő hatósági díjak és illetékek 

költségeit, melynek pénzügyi rendezése a Megrendelő feladata. 

 

 A környezetvédelmi állapotfelmérés, talajfúrások - vizsgálatok során esetlegesen észlelt 

szennyezés lehatárolását, tényfeltárását, majd azt követő kármentesítési feladatok, valamint 

illetékek költségeit. 

 

6.9. A Megrendelő részéről az 7.1. pontban írt kapcsolattartó jogosult a teljesítés igazolására. A 

Megrendelő a teljesítést követő három (3) munkanapon belül köteles megvizsgálni a szolgáltatás 

teljesítését, és amennyiben nem fedez fel olyan hibát, vagy mulasztást, amely miatt a teljesítés nem 

lenne elfogadható, köteles kiállítani a teljesítés igazolását. 

 

6.10. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 301. § (1) bekezdésében 

írt késedelmi kamatot felszámítani. 

 

 

7./ Felek képviselői 

7.1. Megrendelő képviselője: Romhányiné Dr. Balogh Edit 

                 polgármester                       

       

        Magyarné Nagy Nóra 

      Környezetvédelmi munkatárs tel.: 06-53/360-832 

 

7.2. Vállalkozó képviselője:   Balogh Ernő ügyvezető igazgató                 tel.: 70/2787-928 

 

 

8./ Késedelmes teljesítés 

8.1. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a vállalkozási díj 0,5%-nak megfelelő késedelmi kötbért 

köteles a Megrendelőnek naponta megfizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke a vállalkozási díj 

10%-a.  

 

8.2. Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a 15 napot, Megrendelő jogosult elállni a 

szerződéstől úgy, hogy az addig elvégzett munkát Megrendelő a Vállalkozó felé elszámolja. Az elállást 

írásban köteles közölni a Vállalkozóval.  

 

8.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén az éves jegybanki alapkamat kétszeresének időarányos 

része kerül kamat és kötbérként felszámításra. 

 

8.4. A Megrendelő késedelembe esik, ha 

– a Szerződésben írt vállalkozói díjat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve 

– a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az 

intézkedéseket, nyilatkozatokat, adatokat megadni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 

Vállalkozó szerződésszerűen teljesíteni tudjon. 

8.5. A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy azaz adott helyzetben általában 

elvárható.  

 



 

9./ A munkavégzés feltételei 

9.1. Vállalkozó köteles betartani, és dolgozóival betartatni a munkaterületre vonatkozó munkavédelmi, 

tűzvédelmi és vagyonvédelmi szabályokat az 1. sz. melléklet szerint. Ezek megsértése esetén a 

Megrendelőnek okozott károkért felelősséggel tartozik, melynek lejárt, nem vitatott összegét 

Megrendelő a vállalkozási díjjal szemben érvényesítheti. 

 

9.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy felelős a helyszínen végzett minden tevékenység 

biztonságáért. A munkát végző személyeket, illetve harmadik személyt ért esetleges kárért a felelősség 

a Vállalkozót terheli.  

 

9.3. A kivitelezési munkák megkezdése előtt Felek a munkaterület átadás-átvételéről jegyzőkönyvet 

vesznek fel, melyben rögzítik az ott található műszaki berendezések, illetve a munkaterület állapotát, 

valamint Megrendelő a környezetvédelmi feltárás előtt a felszín alatti nyomvonalas létesítmények 

elhelyezkedéséről részletes tájékoztatást ad, ennek elmaradása esetén mindennemű felelősség a 

Megrendelőt terheli. 

 

 

10./ Egyéb rendelkezések 

10.1. A Vállalkozó a jogosan igénybe venni kívánt alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát 

maga végezte volna. Az Alvállalkozó partnereknek rendelkezniük kell a munkavégzéshez kötelezően 

előírt hatósági, illetve szakhatósági tanúsítványokkal, engedélyekkel, valamint jogosultságokkal.  

 

10.2. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén Vállalkozó felelős minden olyan kárért is, amely 

az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 

 

10.3. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szerződés szerint tervezési feladatok ellátására a 

Vállalkozó szakmai publikációkban hivatkozhasson, valamint azt referenciamunkaként megjelölje. 

 

10.4.  A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat, 

információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. 

 

10.5. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadóak. A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik 

meg rendezni. 

 

10.6.  A szerződő felek a jelen szerződésből eredő mindennemű vitás ügyre a Szolnoki Városi Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

10.7. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből egy példány a Vállalkozót, 4 példány a 

Megrendelőt illeti.   

 

 

Jelen Szerződést a Szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Melléklet: 

1. sz. melléklet: Árajánlat (Vállalkozó PN/A060/2012. számú árajánlata) 

2. sz. melléklet: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség Ikt.sz.: 6753-4/2012. számú kötelezése 

 

 

 



Abony, 2012. december ________________           Szolnok, 2012. december______________                        

 

 

 

 

Megrendelő neve: Romhányiné Dr. Balogh Edit            Vállalkozó neve: Balogh Ernő 
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