
 

Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

3-7/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i üléséről. 

 

Napirend: 70/2011.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása 
 

115/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 70/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról 

 

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. A Képviselő-testület a 70/2011. (II.15.) sz. Képviselő-testületi határozatának 4. pontját 

az alábbiakra módosítja: 

 

„Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat elkészítéséhez szükséges 

rehabilitációs környezettervező szakmérnökként az E2 Stúdió Kft-t (1122 Budapest, 

Városmajor u. 8.) képviselője: Fülöp Erika bízza meg. A megbízási díj összegét nettó 

160.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 200.000,-Ft-ot Abony Város Képviselő-testülete 

elfogadja, melyet a Városi Tevékenység Szakmai szolgáltatások soron biztosít.” 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

A határozatról értesül:  
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

E2 Stúdió Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 8.)  
 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.   Dr. Vörös Mária s.k. 

polgármester              aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül:  

Abony, 2011. április 01. 

 

Egedi Bernadett 

 jkv. 
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115/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 
 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata, képviseli: Romhányiné Dr. 

Balogh Edit polgármester (2740 Abony, Kossuth tér 1.), a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről az E2 Stúdió Kft. (Cím: 1122 Budapest Városmajor u. 8. Adószám: 20199913-3-

43 Cégjsz.: Cg.01-06-719059 Főv. Cégb. Bankszámlaszám: 16200010-60511018 Magnet 

Bank) képviseli: Fülöp Erika, ügyvezető a továbbiakban Megbízott  

között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Közép-magyarországi Operatív Program 

keretében kiírásra került KMOP-4.5.3-10 kódjelű Egyenlő esélyű hozzáférés a 

közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) c. pályázati kiírásban az Abony Város 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítését megvalósító 

pályázathoz szükséges rehabilitációs szakmérnöki közreműködésre. A megbízás 

tárgya az engedélyes terveknek a komplex akadálymentesítés pályázati kritérium 

szerinti átdolgozása, ill. a pályázat elkészítésében történő aktív közreműködés. 

 

A rehabiltációs szakmérnöki közreműködésre a 70/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-

testületi határozat módosításáról szóló 115/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi 

határozat ad felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja a tervdokumentációk átvizsgálását, lehetséges műszaki 

megoldások egyeztetését az építész tervezővel, javaslatot tesz az új pályázati 

követelményeknek való megfeleléshez szükséges kiegészítésekre, akadálymentességet 

biztosító eszközbeszerzésekre, az akadálymentesítési műszaki leírását kiegészíti a 

pályázati követelményeknek való megfelelés érdekében, a végső dokumentációról – 

megfelelés esetén- az épület komplex akadálymentességét igazoló szakmérnöki 

nyilatkozatot kiadja, a szükséges tervlapokat szignálja. E pont tekintetében felelősség 

nem terheli a Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a szakvélemény 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. 
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Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Gönczöl Csaba 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Fülöp Erika 

 

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 Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért 160.000 - Ft + 25% ÁFA, 

összesen 200.000 - Ft, azaz kettőszázezer forint egyszeri díj illeti meg, melyet 

Megbízó a számla igazolása után, a Megbízóhoz történt beérkezéstől számított 30 

napon belül köteles Megbízott részére a HBW Express Banknál vezetett 16200010-

61148158 számú bankszámlájára átutalással megfizetni.  

 

7. A Megbízott vállalja, hogy a komplex akadálymentességét igazoló szakmérnöki 

nyilatkozatot és a szükséges tervlapok szignálását az 1./3 pontban rögzített 

feltételekkel a Megbízó által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás után, legkésőbb 

2011. március 28-ig elkészíti és átadja Megrendelő részére. 

 

8. 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. 

 

9. A Megbízó hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és a 

pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

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

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

11.  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, helyben hagyólag írták alá. 

 

12.  A jogviták esetén eljáró a pertárgy értékétől függően a Ceglédi Városi Bíróság vagy a 

Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékessége. 

 

Abony, 2011. április ….. 

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

 E2 Stúdió Kft. Abony Város Önkormányzata 

      Fülöp Erika ügyvezető  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 


