
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: Abony, Kálvin út 1. hrsz. 3310 ingatlan gázvezeték kiváltására cég megbízása 

 

395/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony, Kálvin út 1. hrsz. 3310 ingatlan gázvezeték kiváltására 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 TINUSZ-BAU Kft-t az Abony 

Kálvin út 1. 3310 hrsz ingatlan gázvezeték kiváltás kivitelezési munkáinak (tervezés, 

engedélyeztetés, munkaárok ásás és visszatöltés, technológiai szerelés, nyomáspróba, műszaki 

átadás) elvégzésére. A vételár fedezetét a pályázat költségvetésébe betervezi és a kifizetést a Két 

Torony Kötvény terhére megelőlegezi. 

 

2. 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 

 Pályázók 

 

 

K.m.f. 

 

 

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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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

Mélyépítési (kivitelezési) tevékenységre 

 

mely létrejött egyrészről  

Cégnév/név: Székhely/lakhely:  

mint Megrendelő ( a továbbiakban: Megrendelő ), másrészről 

Cégnév/név: TINUSZ-BAU Kft. 

Székhely/lakhely: 1155 Budapest, Mentő út 5. 

Adóigazgatási jelzőszám: 12430318-2-42 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-47679133 

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

 

1./ A Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja az alábbi munkák elvégzését: 

a./ az Abony Kálvin út 1. 3310 hrsz ingatlan gázvezeték kiváltás kivitelezési munkáit (tervezés, 

engedélyeztetés,munkaárok ásás és visszatöltés, technológiai szerelés, nyomáspróba, műszaki átadás). 

 

2./ A Vállalkozó a kivitelezést az építési engedélyezési és kivitelezési műszaki tervek alapján köteles az 1. 

pontban megjelölt műszaki tartalom szerint megvalósítani. 

3./ A munkálatok kezdete: 2012 év április hó 20. nap-tól 

A Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban - a szükséges 

tervdokumentációkkal, hatósági engedélyekkel, stb. - a Vállalkozónak átadni. 

4./ A munkálatok elvégzésének befejezési véghatárideje: 2012. év május hó 30 nap. A munka befejezésekor a 

szerződő felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet készítenek. A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

5./ Az 1. pontban megjelölt munkálatok vállalkozói díja:  

 1 a./ gerinc vezeték DN 160 PE SDR 11 170 fm- 5.609.000 Ft Ft +Áfa    

  Az egyes munkák díját a teljesítési igazolás kiállítása után számlázza le a Vállalkozó. A számlák 

kiegyenlítése banki átutalással történik. 

A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munkák pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. 

A Vállalkozó jogosult sikeres műszaki átadás után 80 %-os rész-számlát benyújtani. A fennmaradó 20 %-

ot a sikeres használatbavételi eljárás után számlázhatja ki a Vállalkozó. A Megrendelő az igazolt számlák 

összegét max. 15 banki napon belül utalja át a Vállalkozó által megadott bankszámlára.  

 

6./ A Vállalkozó a munkálatokat az engedélyezési és kiviteli terveknek megfelelően végzi el. Ha a 

munkavégzés minősége nem megfelelő, a Megrendelő felszólíthatja a Vállalkozót a hiányosságok pótlására, 

illetve a minőség kijavítására, aki a megadott határidőn belül köteles azt végrehajtani. Amennyiben a 

Vállalkozó ezen kötelezettségének maradéktalanul nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult más személyt 

megbízni, melynek költségeit a Vállalkozó felé érvényesítheti.  

 

7./ A Vállalkozó nem köteles építési naplót vezetni.  

8./ Szerződő felek megegyeznek, hogy a költségvetéstől eltérő és műszaki szükségességből adódó többlet- és 

pótmunkákat a Megrendelő elfogad. 

 Elszámolás az 1. pontban és az árajánlatban meghatározott árak alapján. 

 

 

9./ Megrendelő az építési munkák ellenőrzésével ……………………. (név) dolgozóját bízza meg, hogy az 

építkezésen műszaki vezetőként/műszaki ellenőrként járjon el. A később kibontás nélkül utólag nem 

ellenőrizhető munkarészek eltakarásáról Vállalkozó a Megrendelőt, vagy képviselőjét 2 nappal az 

eltakarást megelőzően köteles értesíteni. 

 

10./ A Vállalkozó az elvégzett munkákra a jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget 

vállalja. 
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11./ A Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt legalább 2 nappal előbb 

értesíteni, a Megrendelő pedig köteles az eljárásra a jogszabályokban megjelölt szerveket meghívni. 

 

12./ A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, melynek összege a teljes munka 

bruttó értékére számított 0,1 %/nap max. 10 % kötbér terheli. A kötbér a késedelem teljes időtartamára 

érvényes. Amennyiben a Megrendelő az igazolt számlákat késedelmesen fizeti, úgy erre vonatkozóan 

köteles a mindenkori jegybanki alapkamatot kitevő éves kamat megfizetésére. A Megrendelő 

teljesítésként az Üzembehelyezhető vezeték szakaszokat ismeri el. 

 

13./ Anyag biztosítás: A kivitelezéshez szükséges anyagokat a Vállalkozó biztosítja. 

 

14./ A Vállalkozó a kivitelezés időtartama alatt köteles a vagyonvédelmi, a munka- és tűzrendészeti 

előírásokat betartani, illetve betarttatni az ebből eredő mulasztások által okozott balesetek illetve 

károkozások a Vállalkozót terhelik. 

15./ A jelen szerződésben nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

Felek a szerződést elolvasták, azt megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Abony: 2011. év december hó ….. nap 

 

 

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

Megrendelő      Vállalkozó 

 

 

 


