
Abony Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
2740 Abony, Kossuth tér 1. 
 
001/1-10/2009.                        Tárgy: jkv-i kivonat 
 
Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-i 
üléséről. 
 
Napirend: A KMOP-2.1.1.B „Abony város belterületi kapcsolatainak javítása az 
élhetőbb település megvalósítása érdekében” című pályázat, valamint a KMRFT-
TEUT-2008. „Az Apponyi út felújítása” című pályázatokkal kapcsolatosan a kivitelező 
kiválasztásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása 
 
85/2009. (III. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat a KMOP-2.1.1.B „Abony város 
belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 
érdekében” című pályázat, valamint a KMRFT-TEUT-2008. „Az Apponyi út 
felújítása” című pályázatokkal kapcsolatosan a kivitelező kiválasztásához 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról 
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. május 5. napján aláírt 

Megbízási Szerződés 2.2.2. pontja alapján megbízza a KÁR-MENTOR Bt-t a 
„Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 
megvalósítása érdekében” c. KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053 azonosító számú, 
valamint a KMRFT-TEUT - 2008. az Apponyi út felújítása” c. pályázatok 
kivitelezési és tervezési feladatainak ellátására történő közbeszerzési eljárás 
lefolytatására. 
 

2. A felek a megbízás díját 2.012.000,- Ft + Áfa összegben határozzák meg. A 
megbízási díj fedezete az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az 
élhetőbb település megvalósítása érdekében” c. KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053. 
azonosító számú pályázat tekintetében a pályázatban biztosított. Az Apponyi út 
felújítása c. projekt tekintetében, Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
12.000,-Ft-ot, a működési céltartalék terhére biztosítja. 
 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 
határozat mellékletét képező Megállapodás aláírására. 

 
Határidő:    2009. március 31. 
Felelős:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Végrehajtásban közreműködik: 

KÁR-MENTOR Bt. 
Jegyzői Titkárság 
Gazdasági Osztály 

 
 
 
 



A határozatról értesül: 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester 
Dr. Németh Mónika jegyző 
Urbán Ildikó aljegyző 
KÁR-MENTOR Bt. 
A Polgármesteri Hivatal Osztályai  

 
K.m.f. 

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

 
 
Kivonat hiteléül:  
Abony, 2009. március 27.    
 
 
Farkasné Fazekas Mária  
              jkv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85/2009.(III.26.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740, Abony, Kossuth tér 1.) 
képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban 
megbízó  
 
másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5008 Szolnok, Füst Milán út 
3.) képviseli:Tóthné Dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban megbízott között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 
1. Előzmények 

 
Felek között 2008. május 5-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város Önkormányzata 
„Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátása”, 
valamint „Az egyes közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolítása” tárgyában. 
 
A szerződés 3.1. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak meg az 
egyes eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 
 
2. A megállapodás tárgya 
 
Megbízó megbízza megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó Önkormányzat 
nevében eljáró szervezetet,  
„Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 
érdekében” c. KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053. azonosító számú, valamint a KMRFT-TEUT-
2008 „Az Apponyi út felújítása” c. pályázatok kivitelezési feladatainak ellátására történő 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, a felek között 2008. május 5-én megkötött szerződés 
2.2. 2. pontjában foglalt részfeladatok ellátásával, a szerződés általános feltételei betartása 
mellett egyedileg megállapított díjazással. 
 
3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 
3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt feladat  

maradéktalan, s szerződésszerű  ellátásáért megbízási díj  illeti meg, melynek 
mértéke: 2.012.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 2.414.400.-Ft, azaz kettőmillió-
négyszáztizennégyezer-négyszáz forint, melyből bruttó 2.402.000,-Ft-ot a KMOP-
2.1.1./B-08-2008-0053. azonosító számú pályázatból, bruttó 12.000,-Ft-ot a működési 
céltartalék terhére biztosít az önkormányzat. 
 

3.2. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 
Ajánlattételi felhívás és Ajánlati dokumentáció  
megküldése az ajánlattevők részére:      50% 
Az eljárást lezáró szerződés aláírása:      50%. 

 
4. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a felek között 
2008. május 5-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az irányadók. 
 
Abony, 2009. év március hó ..... nap 
 
…………………………………………                            …………………………………… 
              megbízó       megbízott 


