
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

3-10/2011/JT.                         Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 06-i rendkívüli üléséről. 

 

Napirend: Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt burkolatú, szegélyezett belterületi 

utak karbantartása 

 

204/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt burkolatú, szegélyezett belterületi utak 

karbantartásáról 

 

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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a portalanítási munkálatok elvégzésével 

az utak állagmegóvása érdekében a Makadám Group Kft-t bízza meg bruttó 308.038,-Ft 

összegben, melynek fedezete a 2011. évi költségvetés Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, 

fenntartása szakfeladat ellátásának, útjavítások, kátyúzás során biztosított.  

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő:  2011. június 10. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi osztályvezető 

 Ajánlattevők 

K.m.f. 

 

 

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

       polgármester         aljegyző  

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2011. június 07. 

 

Farkasné Fazekas Mária  

               jkv. 
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204/2011.(VI.06.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

 

 

amely létrejött egyrészről  Abony Város Önkormányzata (Abony Kossuth tér 1. szám) képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester, a továbbiakban, mint Megrendelő,  

 

másrészről,  

 

Makadám Group Kft. telephely: 2740 Abony. Tulipán utca 8. Cg.: 13-09-093486, adószám: 

12974131-2-1, bankszámlaszáma: 10103551-56722300-01000004, képviseli: Falusi Attila 

Ügyvezető továbbiakban, mint Vállalkozó együttesen felek között az alábbiak szerint: 

 

1. A megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja  

 

Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt burkolatú, szegélyezett belterületi utak 

karbantartását, azok portalanítását a Báthory, Blaskovics, Csiky G., Deák F., Jókai, Magyar 

B., Táncsics, Vasvári utcák vonatkozásában 

 

 a vállalkozó 2011. május 12 -én kelt árajánlata alapján. 

 

2. A vállalkozó köteles maradéktalanul elvégezni a szerződés 1. pontjában rögzített utak szegélyein 

felrakódott szennyeződések eltávolítását, továbbá köteles annak elszállításáról gondoskodni. 

 

3. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: munkaterület átadását követő 3. 

nap 
A munka befejezésének határideje: 2011. június 10. 

Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett munkaterületet térítés nélkül biztosítja. 

4. A megbízási díj az utak karbantartására, azok portalanítására a szerződés mellékletét képező 

árajánlat szerint: 246.430,- Ft + 25 % Áfa  azaz 308.038,- Ft. 

Megrendelő vállalja, hogy a leigazolt számla összegét annak elfogadása esetén a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett  10103551 -

56722300-01000004 számú számlájára. 

 

5. A szerződés 4. pontban szereplő megbízási díj fix ár, melyet a szerződés szerinti átadásig 

esetlegesen bekövetkező semmilyen anyag vagy egyéb áremelkedés nem befolyásol. A vállalkozó az 

árajánlatát a helyszín ismeretében adta. A fentiek alapján többletmunka semmilyen jogcímen nem 

érvényesíthető. Pótmunka érvényesítésére kizárólag a megrendelő írásos megrendelése alapján 

kerülhet sor. 

 

6. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat. 

 

7. Megbízott jogosult előteljesítésre és ezzel egyidejűleg számla benyújtására. 
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8. A számla igazolására jogosult:  

   Megbízó részéről:    Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

   Vállalkozó részéről: Falusi Attila Ügyvezető 

     

9. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről értesíteni, amely a jelen szerződésben 

vállaltak megvalósulását akadályozza, illetve akadályozhatja. A Megbízott a tájékoztatási 

kötelezettségének megszegéséből a Megbízót ért kárt köteles megtéríteni. 

 

10. A Megbízott szavatosságot vállal azért, hogy a 1. pontban körülírt feladatokat a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően, a szakmai szabályok maradéktalan megtartása mellett, a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal végzi el. 

 

11. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízó jogosult a Megbízott felé a késedelmes teljesítés első 

napjától (a megbízási díj 1 %-a) 3080,- Ft/nap késedelmi kötbért felszámolni. 

 

12. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás kérdéseket 

elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére 

a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a 

hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 

irányadók. 

 

14. Abony Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 204/2011. (VI.06.) számú Képviselő-testületi 

határozatával a jelen szerződést jóváhagyja. 

 

A jelen szerződés 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, 

megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Abony, 2011.     

 

 

………….…..............................................                 …………..………………………………. 

Abony Város Önkormányzat képviseletében:                        Makadám Group Kft 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester                        Falusi Attila ügyvezető 

                           Megbízó     Vállalkozó 

 

 

 


