
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

001/1-36/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 29-i üléséről. 

 

Napirend: KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre 

Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése című 

pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása 

 

347/2009. (X. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, a Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre 

Általános Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése című 

pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez megbízott 

megbízásáról 
 

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja és 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Határidő: folyamatos 

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 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Pa-Ku Consulting Bt. 

 

K.m.f. 

 

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

             polgármester                jegyző 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2009. október 30. 

 

 

 

Darányi Erika 

        jkv. 
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347/2009. (X.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSISZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  egyrészről: 

 

Abony Város Önkormányzata 

Székhelye:  2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Levelezési cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

Adószáma:  15390709-2-13 

Számlaszám:  11993609-06147486-10000104 

Képviselő:   Romhányiné Dr. Balogh Edit  polgármester 

 

továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a : 

 

Pa-Ku Consulting Bt. 

Székhelye:  2750 Nagykőrös Kodály Zoltán út 3. 

Levelezési cím: 2750 Nagykőrös Kodály Zoltán út 3. 

Adószáma:  22317957-2-13 

Cégjegyzék száma: 13-06-057849 
Számlaszám:  Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet 65800124-11024989 

Képviselő:   Palotai Sándor, ügyvezető 

Továbbiakban, mint Megbízott,  

 

együttesen a továbbiakban mint Szerződő Felek között.  

 

 

1/    A szerződés tárgya 

        

Abony Város Önkormányzata részére „KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű, pályázati 

felhívásra benyújtandó „A Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre Általános 

Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése” című projekthez 

kapcsolódóan az alábbi feladatok elvégzése: 

 Szakértői tanácsadás keretében a KEOP-2009-5.3.0/A kódjelű pályázati 

kiírásra a „A Gyulai Gaál Miklós Általános és a Somogyi Imre Általános 

Iskolák fűtéskorszerűsítésére, és energiahatékonyságának növelése” című 

projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a pályázati 

útmutatónak megfelelően. 

 

 

2/  Megbízási díj, teljesítés 

 

 A Megrendelő vállalja, hogy az előző pontban meghatározott feladatok maradéktalan 

teljesítéséért számla ellenében az alábbiak szerinti megbízotti díjat fizeti: 

 Szakértői tanácsadási díj és megvalósíthatósági tanulmány készítés díja:  

1 300 000 forint + 25% ÁFA, azaz egymillió háromszázezer forint + 25% 

ÁFA. A díj csak abban az esetben illeti meg a megbízottat, ha a benyújtott 

pályázat, mint nyertes pályázat kerül kihirdetésre. 
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3/ Fizetési feltételek  

 

A Megbízott a megbízási díjról a számláit az alábbiak szerint állíthatja ki: 

 Szakértői tanácsadási díj és megvalósíthatósági tanulmányért: a pályázat 

támogatásáról szóló információnak az irányító hatóság honlapján történő 

közzétételekor.  

A számlát a Megrendelő a kézhezvételt követő 8 napon belül fizeti ki. 

 

 

4/  A szerződés időtartama 

 A megbízott köteles a feladatait elvégezni és azok eredményeit, a megvalósíthatósági 

tanulmányt (továbbiakban együttesen dokumentáció) Megrendelőnek 2009. november 

16-ig átadni. 

 

5/  Megrendelő kötelezettségei 

 

 Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés eredményes teljesítése 

érdekében, a Megbízott feladatainak ellátásához szükséges valamennyi tényt és adatot 

haladéktalanul, maradéktalanul és hiánytalanul legkésőbb 2009. november 06-ig 

rendelkezésére bocsátja. 

 

 Megrendelő köteles az aláírásokról 2 naptári napon belül gondoskodni. 

 

 Megrendelő köteles a megbízási díjat jelen szerződés 2/ és 3/ pontjainak megfelelően 

Megbízottnak kifizetni.  

 

 

6/ Megbízott kötelezettségei 

 

Megbízott köteles a dokumentációt 2 nyomtatott (1 eredeti és 1 másolati) és 1 db 

elektronikus (CD) példányban november 16-ig hiánytalanul a Megrendelőnek aláírásra 

átadni, majd az aláírást követően a pályázat beadásáról időben gondoskodni és azt 

Megrendelő felé írásban igazolni. 

 

Megbízott köteles legjobb tudása szerint mindent megtenni azért, hogy a 

dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfeleljen a pályázati útmutatónak. 

 

Megbízott kizárólagos feladata a szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és dologi 

feltételek biztosítása.  

 

Megbízott a szerződés teljesítése során jogosult a munkát saját belátás szerint 

ütemezni és szervezni, azonban e tekintetben Megrendelő felé tájékoztatási 

kötelezettsége áll fenn.  

 

 

7/ Vis Maior 

 

Egyik fél sem tekintendő a szerződés szerinti kötelezettségeiben mulasztást, vagy 

szerződésszegést elkövető félnek, ha az ilyen kötelezettségek teljesítését a Vis Maior 

körülményei akadályozzák meg, amelyek a szerződés aláírásának időpontja után 

lépnek fel. Jelen szerződés kapcsán a felek az alábbi eseteket tekintik Vis Maior-nak: 

háború, természeti katasztrófa, gazdasági összeomlás miatti ellehetetlenülés.  
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8/  A Megrendelőtől átvett dokumentumok 

  

Megbízott köteles minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 

Megrendelőtől átvett dokumentációkat eredeti állapotukban megőrizze, bármiféle 

károsodásukat minimálisra csökkentse. 

 

 

9/ Egyéb rendelkezések 

 

Megrendelő részéről a kapcsolattartó személy: Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

Megbízott jogosult a szerződés kapcsán általa igazoltan teljesített feladatokra a 

jövőben referenciaként hivatkozni és erről Megrendelőtől referencialevelet igényelni, 

melynek kiadását Megrendelő elfogadott teljesítés esetén nem tagadhatja meg. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári 

Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 

rendelkezései az irányadóak és az esetleges vitás kérdések peres úton történő 

rendezésére a Ceglédi Városi Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos 

illetékességét kötik ki. 

 

A fenti három számozott oldalon 9 pontból álló megbízási szerződést, mint az akarat-

elhatározásunkkal mindenben egyezőt, és magunkra nézve mindenben kötelezőt, elolvasás 

után saját kezűleg aláírtuk.  

 

 

Abony, 2009. ………………………….. 

 

 

 

………………………………. 

Romhányiné Dr. Balogh Edit   

Abony Város Önkormányzat 

polgármester  

 

 

………………………………. 

Palotai Sándor 

Pa-ku Consulting Bt. 

Ügyvezető 

 

 

 


