
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

15-21/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 08-i üléséről. 
 

Napirend: A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz 

kapcsolódó szolgáltatások ellátására cég megbízása 
 

391/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz 

kapcsolódó szolgáltatások ellátására cég megbízásáról 

 

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 Önkormányzat Képviselő-testület megbízza a PA-KU Consulting 

Bt.-t. a KMOP-4.6.1-11 azonosító számú nevelési intézmények fejlesztése című 

pályázat elkészítésével. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

megbízási díj összegét, 420.000-Ft + Áfa a Városi Tevékenység Szakmai 

szolgáltatások soron biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a PA-KU Consulting 

Bt.-t a KMOP-4.6.1-11 azonosító számú pályázathoz szükséges 

megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével. Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a megbízási díj összegét, 785.000-Ft +Áfa a Városi 

Tevékenység Szakmai szolgáltatások soron biztosítja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozatnak megfelelő szerződések aláírására. 

 

 

Határidő:  2011. december 31. 

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 

 Gyöngyszemek Óvodája 

 Pályázók 

 

 
K.m.f. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.   dr. Vörös Mária s. k. 

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. december 09. 

 

 

 

Bevíz Barbara  

      jkv. 
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358/2011. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat 1.számú melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

másrészről a …………Cégjegyzék szám: ………..Bankszámlaszám:………., Cím:…….. 

Adószám: ………….képviseletében ……….ügyvezető a továbbiakban Megbízott között az 

alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében kiírásra került KMOP-4.6.1-11 azonosító számú nevelési intézmények 

fejlesztése című pályázati kiírás alapján történő pályázat elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a …/2011. (XII.08.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati kiírás szerinti 

határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a teljesítésre 

reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, dokumentumok 

valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Bagdács Mónika 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, az 

adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtott pályázati anyag egy példányát a benyújtást követő napon a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes előterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 
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8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen nettó, - Ft + Áfa, 

bruttó, - Ft – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázat benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül a 

Megbízott ………..vezetett …………….számú bankszámlájára. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő értesítést 

is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízó hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és a 

pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázat 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen megbízási szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 

 

17. A jogviták esetén eljáró a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi Bíróság vagy a 

Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékessége. 

 

Abony, 2011. december  

 

……………………………………. ……………………………….. 

  Abony Város Önkormányzata 

  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 
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358/2011. (XII.08.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött  egyrészről: 

 

Abony Város Önkormányzata 

Székhelye:  2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Adószáma:  15390709-2-13 

Számlaszám:  11993609-06147486-10000104 

Képviselő:   Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

továbbiakban mint Megbízó, másrészről a : 

 

Székhelye:   

Levelezési cím:  

Adószáma:   

Cégjegyzék száma:  

Számlaszám:   

Képviselő:    

Továbbiakban, mint Megbízott,  

 
együttesen a továbbiakban mint Szerződő Felek között.  

 

1/    A szerződés tárgya 

        

Abony Város Önkormányzata részére pályázati felhívásra benyújtandó című projekthez 

kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése: 

 Gazdasági szakértői tanácsadás keretében a Közép-magyarországi Operatív 

Program keretében kiírásra került KMOP-4.6.1-11 azonosító számú nevelési 

intézmények fejlesztése című projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági 

tanulmány elkészítése a pályázati útmutatónak megfelelően. 

 

2/  Megbízási díj, teljesítés 

 

 A Megbízó vállalja, hogy az előző pontban meghatározott feladatok maradéktalan 

teljesítéséért számla ellenében az alábbiak szerinti megbízási díjat köteles megfizetni 

Megbízott részére: 

 Megbízottat a szakértői tanácsadásért és a megvalósíthatósági tanulmány 

elkészítéséért ………….,-Ft, azaz …………. forint megbízási díj illeti meg, mely 

a Megbízottat csak abban az esetben illeti meg, amennyiben a benyújtott 

pályázat, mint nyertes pályázat kerül kihirdetésre. 

 

3/ Fizetési feltételek  
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Megbízott a 2. pontban meghatározott megbízási díjról a számláját a Megbízó által 

benyújtott pályázat támogatásáról szóló tájékoztatónak az irányító hatóság honlapján 

történő közzétételét követően jogosult benyújtani. Megbízó a számlát a kézhezvételtől 

számított 8 napon belül köteles kifizetni.  

 

4/  A szerződés időtartama 

 A szerződés az aláírás napján lép hatályba és határozott időre, a Megbízó által benyújtott 

pályázat elbírálásáig szól. Megbízott a szakértői tanácsadást a szerződés időtartama alatt 

folyamatosan köteles végezni, megvalósíthatósági tanulmányt pedig …….napjáig 

köteles átadni Megbízó részére. 

 

5/  Megbízó kötelezettségei 
 

 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése érdekében, 

a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot 

haladéktalanul, maradéktalanul és hiánytalanul legkésőbb 2011. december 31.-ig 

rendelkezésére bocsátja. 

 

 Megbízó köteles a megbízási díjat jelen szerződés 2/ és 3/ pontjainak megfelelően 

Megbízottnak kifizetni.  

 

6/ Megbízott kötelezettségei 

 

Megbízott köteles a dokumentációt 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) és 1 db 

elektronikus (CD) példányban 2012. január 31.-ig hiánytalanul a Megbízónak aláírásra 

átadni, majd az aláírást követően a pályázat beadásáról időben gondoskodni és azt 

Megbízó felé írásban igazolni. 

 

Megbízott köteles legjobb tudása szerint mindent megtenni azért, hogy a dokumentáció 

tartalmi és formai szempontból megfeleljen a pályázati útmutatónak. 

 

Megbízott kizárólagos feladata a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és dologi 

feltételek biztosítása.  

 

Megbízott a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátás szerint ütemezni 

és szervezni, azonban e tekintetben Megbízó felé tájékoztatási kötelezettsége áll fenn.  

 

7/ Vis Maior 

 

Egyik fél sem tekintendő a szerződés szerinti kötelezettségeiben mulasztást, vagy 

szerződésszegést elkövető félnek, ha az ilyen kötelezettségek teljesítését a Vis Maior 

körülményei akadályozzák meg, amelyek a szerződés aláírásának időpontja után lépnek 

fel. Jelen szerződés kapcsán a felek az alábbi eseteket tekintik Vis Maior-nak: háború, 

természeti katasztrófa, gazdasági összeomlás miatti ellehetetlenülés.  

 

8/  A Megbízótól átvett dokumentumok 

  

Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy Megbízótól 

átvett dokumentációkat eredeti állapotukban megőrizze, bármiféle károsodásukat 

minimálisra csökkentse. 
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9/ Egyéb rendelkezések 
 

Megbízó részéről a kapcsolattartó személy: Bagdács Mónika 

 

Megbízott részéről a kapcsolattartó személy: ………… 

 

Megbízott jogosult a szerződés kapcsán általa igazoltan teljesített feladatokra a jövőben 

referenciaként hivatkozni és erről Megbízótól referencialevelet igényelni, melynek 

kiadását Megbízó elfogadott teljesítés esetén nem tagadhatja meg. 

 

Megbízottat terheli a megvalósíthatósági tanulmány késedelmes átadásából eredően 

Megbízót ért kár. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) rendelkezései 

az irányadóak és az esetleges vitás kérdések peres úton történő rendezésére a Ceglédi 

Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

A fenti két számozott oldalon 9 pontból álló megbízási szerződést, mint az akarat-

elhatározásunkkal mindenben egyezőt, és magunkra nézve mindenben kötelezőt, elolvasás után 

saját kezűleg aláírtuk.  

 

 

Abony, 2011. ………………………….. 

 

 

 

………………………………. 

Romhányiné dr. Balogh Edit   

Abony Város Önkormányzat 

polgármester  

 

 

………………………………. 

Ügyvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


