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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről. 

 

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

       kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember megbízására 

 

21/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat 

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

közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember megbízásáról 

 

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

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

 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovácsné Prágai Ilonát-t, a 

Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemezés (KEH) és Intézkedési Terv (KET) 

(települési szintű közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési terv) 
elkészítésével. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízási díj összegét, 

380.000, -Ft, melyet a 2012. évi költségvetésben biztosítani kell.  

 

2. A szerződés kerüljön kiegészítésre, azzal, hogy a megbízott vállalja a köznevelési törvény 

végrehajtási rendeleteinek kihirdetését követően, hogy ismét felülvizsgálja, és szükség szerint 

módosítja a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és intézkedési tervet. 
 

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

mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

 

Határidő:  2012. február 17. 

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 

 Árajánlatadók 

K.m.f. 

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

       polgármester         aljegyző  

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2012. január 31. 

Bevíz Barbara 

       jkv. 



 

Előterjesztés 2. számú melléklete 
 

 

M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

 

Amely létrejött egyrészről  

Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármester, adószám: 15390709-2-13, bankszámlaszám: 1199360906147486-10000104), 

mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről 

Név: ………………., (anyja neve: …………………, lakcím: ………………. adóazonosító jel: 

…………………., TAJ szám: …………………, munkahely: …………………., bankszámlaszám: 

……………………….), mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. Megbízó megbízza Megbízottat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési 

Terv elkészítésével, melyről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2012. (I.30.) 

számú határozatában döntött. 

 

2. Megbízott a megbízást elfogadja és vállalja, hogy Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és 

Intézkedési Tervet elkészíti. 

 

3. A Megbízott kijelenti, hogy a közoktatási szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a 38/2009. 

(XII.29.) OKM rendelet által előírt – feltételekkel rendelkezik. 

 

Országos Szakértői névjegyzékben feltüntetett szakértői nyilvántartási szám:  

 

4. Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és 

Intézkedési Terv elkészítéséhez szükséges adatokat Megbízott részére a közoktatási intézmények 

vezetői, valamint Polgármesteri Hivatal Jegyző Titkársága biztosítja. 

 

5. Megbízott vállalja, hogy a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Tervet 

legkésőbb a Megbízó 2012. február havi üléséig elkészíti annak érdekében, hogy a Program 

jóváhagyásáról a Képviselő-testület munkaterv szerinti február havi ülésén dönteni tudjon. Megbízott 

vállalja továbbá, hogy ugyanezen időpontban a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és 

Intézkedési Tervet nyomtatott és elektronikus formában átadja Megbízónak. 

 

6. A megbízási szerződés 1. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért, azaz a Közoktatási 

Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elkészítésért Megbízottat 380.000,- Ft, azaz 

háromszáz-nyolcvanezer forint. megbízási díj illeti meg. 

 

7. Megbízó a megbízási díjat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv 

kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül leszámfejti és a megbízott részére átutalja Megbízott 

bankszámlájára. Késedelmes teljesítés esetén Megbízott jogosult a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti 

kamatot felszámítani. 

 

 



8. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseket egyeztetés útján oldják meg. 

Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezet, úgy a megállapodó felek alávetik magukat a 

Ceglédi Városi Bíróság, illetve hatáskör esetén a Pest Megyei Bíróság illetékességének. 

 

9. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadóak. 

 

Jelen megbízási szerződést a felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával minden 

tekintetben egyetértve, helybenhagyólag írták alá. 

 

Jelen megbízási szerződés 4 példányban készült, melyből 2-2 példány a megállapodó feleket illeti meg. 

 

Kelt. :Abony, 2012. ……………….. hó …… napján. 

 

 

 ……………………………… …………………………………….. 

 Abony Város Önkormányzat   

 Megbízó Megbízott 
 Képv.: Romhányiné Dr. Balogh Edit  

 polgármester  

 

 


