
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
1000-2/2008.        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 31-i üléséről. 
 
Napirend: A 2008. évi rendezvények hangosítási feladatainak ellátása 
 
27/2008. (I. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 
1. A Képviselő-testület megbízza Papp Árpád hangtechnikus vállalkozót az Abony 

Város Önkormányzata által 2008. évben megrendezendő ünnepségek és 
rendezvények (az alább részletezettek szerint) hangosításával, az ajánlatában 
megadott 160.000,-Ft + áfa, bruttó 192.000,-Ft áron. További igény esetén: 
24.000,-Ft+Áfa/alkalom díjazásért. 

1. Március 15.: Városi megemlékezés 
2. Május 11.:  X. Regionális Fúvószenekari Találkozó, X. Erős 

ember verseny 
3. Augusztus 20.: IV. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent 

István napi városi ünnepség 
 4.  Október 23.:  Városi ünnepség 

5. December: Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) 
 
2. A 2008. évi hangosítási munkálat fedezetét a 2008. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
3. A Képviselő-testület meghiúsulási esetén a kötbért az adott hangosítás vállalkozói 
díj 50 %-ának megfelelő összegben határozza meg. 
 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírásával. 

 

Határidő: 2008. február 20. 
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
A végrehajtásban közreműködik: 
Településfejlesztési Osztály 
 

K.m.f. 
 

 Romhányiné dr. Balogh Edit s.k. Dr. Németh Mónika s.k. 
  polgármester jegyző         
         
Kivonat hiteléül: Abony, 2008. február 1. 
 
 
Darányi Erika 
 jkv. 
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27/2008. (I. 31.) sz. határozat melléklete 

 
V á l l a l k o z á s i   s z e r z ő d é s 

 
 
mely létrejött Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseli: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megrendelő, 
másrészről, …………………………… (Cím…………………..) képviseli:...……………….., 
mint Vállalkozó között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja Abony város 2008. évi alábbi városi 
rendezvényeinek hangosítási feladatainak ellátását: 

 
- 2008. március 15. Városi megemlékezés 
- 2008. május 11. X. Regionális Fúvószenekari Találkozó, X. Erős ember 

verseny 
- 2008. augusztus 20. IV. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent István napi 

városi ünnepség 
- 2008. október 23. Városi megemlékezés 
- 2008. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) 

 
2. Vállalkozó köteles a Megrendelő által a rendezvények megfelelő időben és 

megfelelő hangerővel történő kihangosítására, a rendezővel egyeztetett módon. A 
rendező személyét a Megrendelő legkésőbb a rendezvényt megelőző 15 napon 
belül közli. 

 
3. Megrendelő gondoskodik a szükséges elektromos csatlakoztatás lehetőség 

biztosításáról és vállalja a felmerülő energiaköltség terheit. 
 

4. Vállalkozó feladata a berendezések szállítása, csatlakoztatása, valamint össze- 
illetve szétszerelése. 

 
5. A rendezvények hangosításáért Vállalkozót az alábbi vállalkozói díj illeti meg 

rendezvényenként: 
- 2008. március 15. Városi megemlékezés ……………..,- Ft + Áfa 
- 2008. május 11. X. Regionális Fúvószenekari Találkozó, X. Erős ember 

verseny ……………..,- Ft + Áfa 
- 2008. augusztus 20. IV. Nemzetközi Néptánc Találkozó, Szent István napi 

városi ünnepség ……………..,- Ft + Áfa 
- 2008. október 23. Városi megemlékezés ……………..,- Ft + Áfa 
- 2008. december Karácsonyi rendezvények (2-3 nap) ……………..,- Ft + Áfa 

 
Megrendelő a vállalkozói díjat - a Vállalkozó által kiállított, leigazolt számla alapján - 
a hangosítást követő 30 napon belül átutalással teljesíti a Vállalkozó 
……………………………………..-nél vezetett ……………………………………… 
számú számlájára. 

 
6. Vállalkozó az évközben felmerülő, külön hangosítási igényeket külön megkötött 

megállapodás alapján, …… nappal korábban történő felkérés esetén tudja vállalni 
………………………….. Ft + Áfa vállalkozói díj megfizetése ellenében. 
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7. Vállalkozó a teljesítést csak a Megrendelő előzetes beleegyezésével adhatja 
tovább más személynek, mindennemű technikai, vagy személyi akadályoztatás 
esetén köteles megfelelő helyettesítésről gondoskodni. 

 
8. Megrendelő mindennemű programváltozásról köteles időben tájékoztatni a 

Vállalkozót. Szabadtéri rendezvényeknél Megrendelő fenntartja jogát, hogy rossz 
idő esetén a rendezvény más időpontban, és/vagy az előzetesen egyeztetett 
helyszíntől eltérő helyen kerüljön megrendezésre. 

 
9. Amennyiben a hangosítás teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a 

vállalkozó az adott rendezvényre az 5. pont szerinti vállalkozási díjra nem jogosult, 
valamint az adott hangosítás vállalkozási díja 50 százalékának megfelelő összegű 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 
10. A szerződés teljesítése, ellenőrzése körében a Megrendelő nevében Petrezselyem 

Gábor, (Tel: 53/360-832) jár el. 
 

11. A felek a szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a Ceglédi 
Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. 

 
12. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók. 

 
 
 
Abony, 2008. február …... 
 
 
 
 
………………………………………   …………………………………… 
          Megrendelő             Vállalkozó 
 
 
 
 


