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209/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony település környezetvédelmi programjának elkészítéséről 
 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva, figyelembe véve A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza. 

 

1. A Képviselő-testület Abony település környezetvédelmi programjának elkészítésére a 

Hazai Térségfejlesztő Zrt. (1093 Budapest, Lónyai u. 22.) vállalkozást bízza meg. 

 

2. A program elkészítésének díja: 1.400.000,-Ft + Áfa, melynek fedezetét az 

Önkormányzat a Városi tevékenység működési céltartalék soron biztosítja. 

 

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

szükséges intézkedések megtételére és a határozat mellékletét képező megbízási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2009. július 06. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Denkstatt Kft. (1133 Bp. Árbóc u. 4.) 

 ESPA Kft. (2525 Bajna, Őrhegy-alja 4.) 

 PANNONNATURA Kft. (1126 Bp. Dolgos u. 13.) 

 Hazai Térségfejlesztő Zrt. (1093 Budapest, Lónyai u. 22.) 

 

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. 

 

 



 
209/2009. (VI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1, törzsszám: 390703-

0-00) képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), 

valamint 

másrészről Hazai Térségfejlesztő Zrt. (székhely: 1093 Budapest, Lónyai u. 22., cégjegyzékszám: 01-10-

044386, adószám: 12502839-2-43, KSH szám: 12502839-7112114-01) képviseli: Dr. Veres Lajos elnök-

vezérigazgató, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között a mai napon az alábbi feltételekkel. 

1. A szerződés tárgya 

Jelen Megbízási Szerződés keretében a Megbízó megbízza a Megbízottat Abony Város Önkormányzatának 

Települési Környezetvédelmi Programjának elkészítésével. 

1.1 Feladat végrehajtása 

A program a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény; a 

természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; az Országgyűlés 83/1997. (IX.26.) OGY határozata a 

Nemzeti Környezetvédelmi Programról; Nemzetközi környezetpolitikai tervek és programok; Pest Megye 

III. Környezetvédelmi Programja; az önkormányzat fejlesztési és környezetvédelem témakörében alkotott 

rendeletei és határozatai valamint az önkormányzat képviselő testületének hatályos ciklusprogramja 

joganyagokkal és dokumentumokkal, a település helyi sajátosságaival összhangban kerül elkészítésre. A 

Megbízott feladata a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben a 

környezetvédelmi program kötelező tartalmi elemeként meghatározott valamennyi tartalmi elem beépítése 

Abony város környezetvédelmi programjába. 

A környezetvédelmi program a következő, a törvényben meghatározott témaköröket tárgyalja: 

 A település (valamint tágabb környezete, kistája) természet- és településföldrajzának bemutatása 

 A levegőminőséget meghatározó tényezők 

 A település területhasználatainak és a talajállapotának bemutatása 

 A szennyvíz elvezetésével és tisztításával kapcsolatos kérdések és tevékenységek jellemzése 

 A hulladékgazdálkodási kérdések feltárása 

 A felszíni és a felszín alatti vízterek állapotjellemzőinek bemutatása, a település vízgazdálkodásának 

elemzése 

 A település természeti környezetének, értékeinek, azok állapotának bemutatása  

 Az épített környezet és az infrastruktúra jellemzése 

 A település energiagazdálkodása 

 A települési zöldfelületek jellemzése, funkcionális és kondicionáló képességeinek vizsgálata.  

1.2 Dokumentálás, jelentés 

Az elkészült program elektronikus és nyomtatott formában kerül átadásra a Megbízónak. 

2. Határidő 

A részletezett feladatok elvégzésének, és a dokumentáció Megbízó részére történő átadásának határideje 

2009. október 1. 

3. Szerződéses ár és fizetési feltételek 

A Megbízott a tárgyban meghatározott megbízást 1.400.000,- Ft + ÁFA díjon vállalja. 

A Megbízott a szerződéses összeget részszámlák teljesítésével a következők szerint végzi: 

 A véglegesített dokumentum megbízó részére történő átadáskor 80%, 



 A végleges program hatósági elfogadásakor: 20%, 

Fizetési határidő: 30 munkanap a számla benyújtását követően. 

4. Általános Szerződéses Feltételek 

5. A megbízott kötelezettségei 

5.1 Általános feltételek 

A Megbízott vállalja a jelen szerződésben rögzített határidők betartását, illetve a tárgyban meghatározott 

feladatok határidőre történő teljesítését. 

5.2 Garanciák és felelősségvállalás 

A Megbízott a munka elvégzése során az elvárható gondossággal jár el és garantálja a felkínált 

szolgáltatások szakszerű, a jogszabályoknak és technika állásának megfelelő teljesítését. A nem 

rendeltetésszerűen vagy késedelmesen teljesített szolgáltatásokért a Megbízott abban az esetben felel, ha a 

keletkezett kár bizonyíthatóan a saját mulasztásából származik. A felelősségvállalás a közvetlen kárra 

vonatkozik. 

A Megbízott Felelősségbiztosítással rendelkezik (50 mFt értékhatárral). 

5.3 Titoktartás 

A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt során a Megbízó által tudomására jutott 

információkat szigorúan bizalmasan kezeli és kizárólag jelen projekt során használja fel. Ez a titoktartási 

kötelezettség hasonló módon a Megbízottal kapcsolatban álló személyekre és alvállalkozókra is vonatkozik. 

6. A megbízó kötelezettségei 

A Megbízó a saját hatáskörében a szükséges dokumentációkat rendelkezésre bocsátja, valamint gondoskodik 

a projekt sikeres véghezviteléhez szükséges támogatottság és személyi erőforrások rendelkezésre állásáról. 

A Megbízó részéről kapcsolattartó: Petrezselyem Gábor Településfejlesztési Osztály ügyintézője. 

7. Szerződés módosítása 

Jelen szerződés két példányban készült, a Megbízó és a Megbízott egy-egy példányban aláírták és a 

szerződés egy-egy aláírt példányával rendelkeznek. 

A szerződés kizárólag írásban módosítható. 

A jelen szerződést elolvasás után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt saját kezűleg írtuk alá. 

 

Abony, 2009. július …….. 

 

 ……………………………………… ……………………………………… 

 Abony Város Önkormányzata Hazai Térségfejlesztő Zrt. 

 képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit  képviseli: Dr. Veres Lajos 

 polgármester  elnök-ügyvezető 

 Megbízó Megbízott 

 

 


