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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-i rendkívüli üléséről. 

 

Napirend: Egészségügyi Centrum épület kivitelezése tárgyában tervezői művezetés feladatának ellátására 

szerződés megkötése 

 

326/2009. (X. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Egészségügyi Centrum épület kivitelezése tárgyában tervezői művezetés feladatának 

ellátására szerződés megkötéséről 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1) Abony Város Képviselő-testülete a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósításához kapcsolódó 

tervezői művezetéssel a Tectum-ART Építészeti Irodát bízza meg.  

 

2) A szerződési díj áfa tartalmának fedezetét a Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében 

biztosítja.  

 

3) A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a tervezői művezetés feladatainak ellátására irányuló 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

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 

 Településfejlesztési Osztály által: 

 Tectum – ART Építészeti Iroda 

 

K.m.f. 

 

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

             polgármester                jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. október 16. 

 

 

Darányi Erika 

        jkv. 
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326 /2009. (X. 15.). sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 
 

ESETI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezői művezetésről) 

 
Mely létrejött egyrészről a  

Abony Város Önkormányzata  
székhely: 2740, Abony Kossuth tér 1. 
bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 
képviselő: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester, 
mint megbízó, a továbbiakban: Megbízó 
képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit 

másrészről:   
Tectum-ART Építésziroda Kft.  
székhely: Ócsa, Viola u. 9. 
cégjegyzékszám.: 13-09-118281 
adószám: 14222375-2-13 
bankszámlaszáma: 11742221-20035664 
mint megbízott, továbbiakban: Megbízott 
képviseli: Horváth Zoltán ügyvezető 

 
1. A szerződés tárgya: 
 

A Megbízott, az általa tervezett Egészségügyi Centrum (Abony, Újszászi u. 21., hrsz: 2069) kiviteli tervei szerint elvégzi a tervezői 

művezetést valamennyi szakágra vonatkoztatva (építészet, statika, gépészet, elektromosság, kertészet, technológia). Ennek 

keretében Megbízott közreműködik az építészeti-műszaki terveknek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint 

elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását.  

 
2. Határidő: 
 
A Megbízott a megismert feltételek alapján a munkákat Kivitelező (GEN-ÉP Zrt., Kecskemét, Halasi u. 19/A) 

vállalásaihoz és Megbízó igényeihez igazítva, a kivitelezés teljes időtartama alatt, legalább két hetente, Megbízó és a 

Kivitelező  között létrejött vállalkozási szerződés műszaki tartalmának hiba és hiánymentes befejezéséig, 2010. 04. 30-

ig végzi. 

 
3.  Megbízási díj és annak teljesítése: 
 
3.1. A megbízási díj összege: 35.000,- ft + ÁFA /alkalom/szakág. 

3.2. A megbízási díj nettó összegére Megbízott nem tart igényt, annak kifizetéséről lemond. 

3.3. A megbízási díj összegének ÁFA-tartalma Megbízót terheli, azt Megbízó Megbízott részére megfizeti.  

3.4. Megbízott az elvégzett munka ellenértékéről a teljes összeget tartalmazó számlát állít ki „az adóalap pénzügyi 

teljesítést nem igényel” megjegyzéssel.  

3.5. Megbízott a számlát egy alkalommal, a műszaki átadás-átvételt követően nyújtja be. 
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3.6. Megbízó a számla összegének ÁFA-tartalmát Megbízott számára a számla beérkezését követő 15 napon belül, 

átutalással egyenlíti ki.  

3.7. A számla igazolásának alapja az építési naplóba történő tervezői bejegyzés.  

 

4.   Egyéb feltételek: 
 
4.1. Megbízó részéről kapcsolatot tartó személy: Valaczkainé Varga Erzsébet osztályvezető 
       Megbízott részéről kapcsolatot tartó személy: Horváth Zoltán tervező 
 
4..2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az 

irányadók. 
 
Jelen szerződés 5 egymással megegyező példányban, 2 oldal terjedelemben készült. 
 
A szerződés a …./2009. (X. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat hagyta jóvá. 
 
Ezen szerződést a felek, elolvasás után, cégszerűen, jóváhagyólag írták alá. 
 
Ócsa, 2009……………………………… 
 

                ….……………………….. 
                 Megbízott 

Abony, 2009…………………………… 
 
 
 

                ….……………………….. 
                 Megbízó 

 


