
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

001/1-19/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25-i üléséről. 

 

Napirend: Abony Város belvíz elvezető rendszer (II. ütem) engedélyezés szintű tervdokumentációjának 

tervezésére tervező megbízása 

 

205/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Város belvíz elvezető rendszer (II. ütem) engedélyezés szintű 

tervdokumentációjának tervezésére tervező megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve a 

vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény rendelkezéseit, az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Képviselő-testülete a Kiss Ernő – Mária Terézia – Abonyi Lajos – 40 sz. 

közlekedési út által határolt területre belvízelvezető rendszer engedélyezési szintű 

tervdokumentációjának elkészítésével a Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft-t (5000 

Szolnok, Kassai út 124.) bízza meg.  

 

2. A tervezési munka díja: 3.700.000,-Ft + ÁFA, melynek fedezetét a 2009. évi 

költségvetésében (városi tevékenység egyéb építmények vásárlása létesítése) soron 

biztosítja. 

 

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

határozat mellékletét képező Tervezési Szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2009. július 30.   

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: 
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft 

 Soil-2000 Mérnöki Bt 

 Vízvonal Tervező, Szervező és Szolgáltató Kft. 

 

K.m.f. 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 

             polgármester                  jegyző 

 

Kivonat hiteléül: Abony, 2009. június 26. 

 

Darányi Erika 

      jkv. 



 

205/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

TERVEZÉSI  SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony Kossuth tér 1., törzsszám: 

390703000, adószám: 15390709213) képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, mint 

Megbízó (továbbiakban: Megbízó) 

másrészről (Plantor Mérnöki és Szolgáltató Kft., Cégjegyzék szám:16-09-004577, képviseletében Cifka 

József ügyvezető, adószám: 11502575-2-16), mint Tervező (továbbiakban: Tervező) között az alulírott 

helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

1./ A Megbízó megrendeli, a Tervező elvállalja Abony város belvízelvezető rendszer – „B” öblözet a 

Kiss Ernő út, 40. sz. főút, Mária Terézia út, Abonyi Lajos út, 40. sz. főút által határolt terület - 

engedélyezés szintű tervdokumentációjának (továbbiakban terv) elkészítését a Tervező 2009. június 

15-én kelt árajánlata alapján. A Megbízó a terveket Abony város belvízelvezésének megoldására 

használja fel. 

 

Szerződő felek a teljesítési határidőt 2009. 09. 30-ban határozzák meg. A Tervező a terveket 6 plusz 

6 példányban adja át a Megbízónak. Tervező előtejesítésre jogosult. 

 

2./ Tervező a terveket a Megbízó által rendelkezésére bocsátott tervek, adatok felhasználásával készíti el, 

a Tervező jogosult alvállalkozó bevonására akiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

 

3./ Tervezőt a terv elkészítéséért összesen 3.700.000,- Ft + Áfa, azaz: 4.440.000,-Ft Tervezői díj illeti 

meg. 

 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a tervezői díjra vonatkozó számláját legkésőbb 2009. 

október 30. napjáig jogosult benyújtani. 

A tervezői díjat a Megbízó a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles a Tervező K&H Bank 

szolnoki fiókjánál vezetett: 10404508-45018219-00000000 számú számlájára történő átutalással 

kiegyenlíteni. 

 

4./ Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki alapkamat 

mértékével. 

 

5./ Tervező számlaszáma:  K&H Bank 

  10404508-45018219-00000000 

 

Megbízó számlaszáma:  Erste Bank Hungary Nyrt.  

     11993609-06147486-10000104  

 

6./ Felek akként állapodnak meg, hogy a Tervező az 1. pontban meghatározott belvízelvezető rendszer 

engedélyes szintű tervdokumentációját, illetve a tervezői díjra vonatkozó számláját kizárólag Abony 

Város Önkormányzatának Polgármesterével, illetve az ABOKOM Nonprofit Kft ügyvezetőjével 

történt egyeztetést követően, jóváhagyó nyilatkozatukkal, teljesítés igazolásával együtt nyújthatja be 

Megbízó felé. A tervező a tervezés során köteles egyeztetni a Megrendelővel. 

 

 Megbízó részéről a tervezői díjra vonatkozó számla leigazolására Valaczkainé Varga Erzsébet 

településfejlesztési ügyintéző jogosult. 

 

7./ Megbízó köteles a terv elkészítéséhez szükséges adatokat a Tervező részére a szerződés aláírásával 

egyidejűleg rendelkezésre bocsátani. Tervező jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a terv 



elkészítéséhez szükséges adatokat, dokumentációkat, külön jegyzőkönyv alapján – a jelen tervezési 

szerződés aláírásával egyidejűleg - Megbízótól átvette. 

 

8./ Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy felek a teljesítési határidőt kizárólag írásban közös 

megegyezéssel módosíthatják.  

 

9./ Tervező köteles a Megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a jelen szerződésben 

vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A Tervező a tájékoztatási 

kötelezettségének megszegéséből a Megbízót ért kárt köteles megtéríteni. 

 

10./ A Tervező szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan megtartása mellett, a tőle elvárható legnagyobb 

gondossággal végzi el. A Tervező továbbá szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel 

jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogvédelem vagy iparjogvédelem alatt áll. 

 

 Az elkészült terv szerzői jogvédelem alá tartozik. 

 

11./ A Tervező késedelmes teljesítése esetén a Megbízó jogosult a Tervező felé a késedelmes teljesítés első 

napjától (a megbízási díj 1 %-a) 44.000,- Ft/nap késedelmi kötbért felszámolni és a kötbér 

összegével a Tervezőnek átutalandó megbízási díjat csökkenteni. 

 

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 Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

13./ Abony Város Önkormányzata 205/2009. (VI. 25.) számú képviselőtestületi határozatával jóváhagyta a 

jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

14./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Étv. rendelkezései az irányadók.  

 

Ezen szerződést a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

Abony, 2009. július „  ” 

 

 

 ………….….................................................. 

 Abony Város Önkormányzat képviseletében: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízó 

Abony, 2009. július „  ” 

      ………………………………………………. 

  Tervező 

 
 


