
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

24-6/2012/JT.                                     Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 01-jei rendkívüli 

üléséről. 

 

Napirend: Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város 

Polgármesteri Hivatalának Akadálymentesítése” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok 

ellátására szerződés megkötése  

 

56/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri 

Hivatalának Akadálymentesítés” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz 

kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására 

szerződés megkötéséről 

 

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 az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című és a KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőr feladatok teljes körű ellátásával 

Tomasovszki Tamást bízza meg 650.000,-Ft alanyi áfa mentes összegben, melynek 

fedezete a pályázat keretében biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című és a KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű 

pályázathoz kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok teljes körű ellátásával az 

E2 Stúdió Kft. Fülöp Erikát bízza meg bruttó 225.000,- Ft összegben, melynek 

fedezete a pályázat keretében biztosított.  

 

3. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

szükséges dokumentumok aláírására, nyilatkozatok megtételére, valamint a határozat 

mellékletét képező megbízási szerződések aláírására. 

 

  

Határidő:  2012. március 30. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 

 



Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

  dr. Vörös Mária aljegyző   

  Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

  Ajánlattevők 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2012. március 02. 

 

 

Polónyi Éva  

  jkv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56/2012.(III.01.) sz. Képviselői- testületi határozat 1. sz. melléklete 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
- műszaki ellenőr feladatok ellátására – 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata, képviseli: Romhányiné dr. 

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

 

másrészről ……………………………………..…… (Cím: ………………………... 

Adószám: …………………. Cégjsz.: …………….. 

.Bankszámlaszám:……………………………) képviseli: ……………. a továbbiakban 

Megbízott  
között az alábbi feltételek szerint: 

 

A megbízás tárgya: 

 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri 

Hivatalának Akadálymentesítés” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű jelű pályázathoz 

kapcsolódó műszaki ellenőr feladatok ellátása 

 

1. Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő a KMOP-

4.5.3-10-11 kódjelű „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony 

Város Polgármesteri Hivatalának Akadálymentesítés” című projekt mérnöki 

feladatainak ellátását, kivitelezésének műszaki ellenőrzését, melynek során a 

megvalósulására irányuló építési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a 

vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok a szerződések betartását. 

 

2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásában személyesen …………………... 

képviseli, aki a megfelelő jogosultsággal rendelkezik, melynek adatai: 

 

a. nyilvántartási szám: ……………………………………………………… 

b. névjegyzéki jele: ………………………………………………………….. 

 

c. elérhetősége: 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

3. A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét folyamatosan végzi. 

 

4. Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes 

megvalósítást tartalmazó munkálatokra vonatkozik. 

 

5. A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata: 

 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 



 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére, 

 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

 a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

 a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése, 

 műszaki kérdésekben javaslattétel, 

 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

 teljesítésigazolás kiállítása, annak megbízó számára történő benyújtása, 

 a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak 

betartásának figyelemmel kísérése, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése 

 az építési naplónak a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az 

építésügyi hatóság számára történő rendelkezésére állásának biztosítása. 

 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott 

építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján 

 

 

6. Kivitelezés helye:  

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

A műszaki ellenőri tevékenység kezdetének időpontja: 2012. …………….. 

A kivitelezés befejezésének várható időpontja: 2012. ……………………... 

 

7. Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, 

igénybe veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges.  

 

 

8. Megbízó részéről a Megbízottal korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester   53/562-120 

Mádi Csaba (Településfejlesztési ügyintéző)   

Tel/fax: 53/360-832,  

Email: abony@abony.hu  

Levelezési cím:2740, Abony Kossuth tér 1.  

 

 

9. A műszaki ellenőri tevékenység díja bruttó 650.000,- Ft. 

 

A számla benyújtási határideje: a kivitelező végszámlájának Megbízó általi 

leigazolását követően jogosult.- Összege: a 9. pontban rögzített összeg.  

 

mailto:abony@abony.hu


A Megbízott által kiállított számlát Megbízó a benyújtást követő 30. napon belül 

köteles kiegyenlíteni, átutalással a megbízott 

……………………………………………………………………… számú számlájára. 

 

10. Megbízott kötelezettsége a feladatának teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítani. Megbízott a megbízási díj összegén felül a megbízás 

teljesítésével kapcsolatos költségei megtérítésére nem tarthat igényt. 

 

11. A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet szabályozza. 

 

12. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött 

jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi 

Városi Bíróság ill. a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

13. Abony Város Önkormányzata 56/2012 (III.01.) számú Képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

15. A Megbízott a szerződés aláírását követő 8 napon belül bemutatja a Megbízónak a 

biztosító által kiállított fedezet igazolást a műszaki ellenőri tevékenység 

felelősségbiztosításának megkötéséről, csatolva a díj befizetését igazoló dokumentum 

másolatát. A biztosítási összeg legalább ………………,- Ft /kár/ biztosítási időszak. 

 

 

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű 

aláírásukkal lép életbe. A szerződés 5 eredeti példányban kerül aláírásra. 

 

 

 

Abony, 2012. ………..….. 

 

 

 

      …………………………………. ………………………………. 

  Abony Város Önkormányzat képviseletében: 

     Romhányiné dr. Balogh Edit  

   polgármester  

 Megbízott Megbízó  

 

 

 

 

 



 

56/2012.(III.01.) sz. Képviselői- testületi határozat 2. sz. melléklete 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
-rehabil itációs szakmérnöki feladatok ellátására -  

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata, képviseli: Romhányiné dr. 

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

 

másrészről ……………………………………..…… (Cím: ………………………... 

Adószám: …………………. Cégjsz.: …………….. 

.Bankszámlaszám:……………………………) képviseli: ……………. a továbbiakban 

Megbízott  
között az alábbi feltételek szerint: 

 

A megbízás tárgya: 

 

Az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri 

Hivatalának Akadálymentesítés” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű jelű pályázathoz 

kapcsolódó rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátása 

 

 

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

keretében kiírásra került KMOP-4.5.3-10 kódjelű Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati kiírásban az Abony Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítését megvalósító 

munkálatok alatt szükséges rehabilitációs szakmérnöki tevékenység ellátására. A 

megbízás tárgya az engedélyes terveknek megfelelő komplex akadálymentesítés 

pályázati kritérium szerinti megvalósítása. 

 

2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásában személyesen …………………... 

képviseli, aki a megfelelő jogosultsággal rendelkezik, melynek adatai: 

 

a. nyilvántartási szám: ……………………………………………………… 

b. névjegyzéki jele: ………………………………………………………….. 

 

c. elérhetősége: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. A Megbízott vállalja  

- a jogerős tervdokumentációk alapján történő a rehabilitációs szakmérnöki 

feladatok egyeztetését a kivitelezővel, javaslatot tesz esetleges terveken felüli 

megoldásokra.  

- helyszíni szaktervezői egyeztetést legalább három alkalommal 

- akadálymentességét igazoló szakmérnöki nyilatkozatot elkészítését 



- vizesblokk akadálymentesre történő átalakítás tervének kidolgozását 

 

E pont tekintetében felelősség nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó 

adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a szerződés teljesítéshez szükséges feladatokkal kapcsolatos 

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: 

 

- Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester   53/562-120 

- Mádi Csaba (Településfejlesztési ügyintéző)   

- Tel/fax: 53/360-832,  

- Email: abony@abony.hu  

- Levelezési cím:2740, Abony Kossuth tér 1.  

-  

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

 

- ………………. 

 

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 Megbízottat az 1. és 3. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen bruttó 

225.000 - Ft, azaz kettőszázhuszonötezer forint egyszeri díj illeti meg,  

A Megbízott a határidőben történő teljesítés Megbízó által történt leigazolást követő 

30 napon belül nyújthatja be, melyet Megbízó a számla igazolása után, a Megbízóhoz 

történt beérkezéstől számított 30 napon belül köteles Megbízott részére a 

………………………. vezetett …………………………………………. számú 

bankszámlájára átutalással megfizetni. 

 

7. A Megbízott vállalja, hogy a komplex akadálymentességét igazoló szakmérnöki 

nyilatkozatot és a vizesblokkra vonatkozó tervek elkészítését a Megbízó által 

rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás után, legkésőbb 2012.                   -ig elkészíti 

és átadja Megrendelő részére. 

 

8. 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. 

 

mailto:abony@abony.hu


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

pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

10. Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, 

igénybe veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 

 

11. Megbízott kötelezettsége a feladatának teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket biztosítani. Megbízott a megbízási díj összegén felül a megbízás 

teljesítésével kapcsolatos költségei megtérítésére nem tarthat igényt. 

 

12. Abony Város Önkormányzata 56/2012 (III.01.) számú Képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

 

13.  Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

14.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

15.  A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött 

jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi 

Városi Bíróság ill. a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. 

 

 

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. A szerződés a Szerződő felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerű 

aláírásukkal lép életbe. A szerződés 5 eredeti példányban kerül aláírásra. 

 

 

 

Abony, 2012. ……………….. 

 

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

  Abony Város Önkormányzata 

             Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

   


