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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 09-i rendkívüli 
üléséről. 
 
Napirend: Bölcsőde és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének 
támogatására pályázat benyújtása 
 
58/2009. (III. 09.) sz. Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 
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 Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. 07. 15-én aláírt Megbízási 

Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a Pa-Ku Consulting Bt.-t a Bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására kiírt pályázati 
felhívásra önkormányzati pályázatok elkészítésével. 

 
2. A felek a megbízás díját 240.000,-Ft + Áfa összegben határozzák meg. A megbízási 

díj fedezete a költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosított. 
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés aláírására.  
                    
Határidő: 2009. március 27.  
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik:  
Településfejlesztési Osztály 
Gazdasági Osztály 
Jegyzői Titkárság 
Határozatról értesül: 
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
Valamennyi Osztályvezető 
Pa-Ku Consulting Bt 
 

K.m.f. 
 
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.    Dr. Németh Mónika s.k. 
            polgármester                            jegyző 

 
 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2009. március 10.     
 
Farkasné Fazekas Mária 
                jkv.           
 



    58/2009. (III.09.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit 
polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 
 
másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 
2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 22317957-2-13) 
a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 
 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Bölcsődék és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztése című pályázati kiírás alapján a pályázat elkészítésével a 

Képviselő – testület alábbi határozatainak megfelelően: 

 

52/2009. (III.09.) számú Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 

 

53/2009. (III.09.) számú Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 

 

54/2009. (III.09.) számú Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 

 

55/2009. (III.09.) számú Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 

 

56/2009. (III.09.) számú Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 

 

57/2009. (III.09.) számú Képviselő-testületi határozat bölcsőde és közoktatási intézmények 

infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról 

 
2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 
3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati  kiírás szerinti 

határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a Megbízottat, ha a 

Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 
4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, adatokat a 

Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a teljesítésre reális, de 

legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, dokumentumok valódiságáért, 

hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal kizárólagos felelősséget. 

 
Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Dusa Zsuzsanna 

- Dr. Pástét Rita 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, az 

adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás adatszolgáltatásból 

eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, határidőn túl megadott 

információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 



6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a Megbízó 

részére köteles átadni. 

 
7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes benyújtásáért, 

a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az adatszolgáltatás iránti 

kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő késedelmes benyújtásért. 

 
8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 
9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból kerül 

elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj összegéig terjedő 

kárát megtéríteni. 

 
10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a Megbízó 

köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, igazolható költségeit 

megtéríteni 

 
11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 240.000,- Ft+ÁFA, - azaz 

Kettőszáznegyvenezer forint + ÁFA – egyszeri díj illeti meg. 

 
12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 
13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő értesítést is) 

illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 
14. A Megbízott hozzájárul, hogy a Megbízott – Megbízó neve és a pályázat megjelölésével – 

referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért eredményre. 

 
15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 
16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. Jelen 

vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukban 

mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 
 
Abony, 2009. ……………………….. 
 
 
 ……………………………………. ……………………………….. 
 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 
 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
 Megbízott Megbízó 

           


