
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: Tájékoztató az Egészségügyi Központ építése során kialakult problémákkal kapcsolatos vizsgálat 

lefolytatására megbízott Ad-Hoc Bizottság munkájáról 

 

209/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során kialakult problémák kapcsán megfogalmazódott 

kérdések tisztázására vonatkozó szakértői vélemény elkészítésére szakértő megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során 

kialakult problémák kapcsán megfogalmazódott, a határozat mellékletét képező megbízási 

szerződésben részletezett kérdéskörök teljes körű tisztázására vonatkozó szakértői vélemény 

elkészítésével a Kékesi és Társa Mérnöki Tanácsadó és egyéb Szolgáltató Bt-t bízza meg. 

 

2. A megbízási díj összege nettó 350.000,- Ft + ÁFA, melynek fedezete a 2011. évi költségvetésben a 

Városi tevékenység 390703-2/8411261 szakfeladaton 55314 szakmai szolgáltatások során biztosított. 

 

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

képező megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2011. június 30. 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: 

Jegyzői Titkárság 

Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Vörös Mária aljegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Ad-Hoc Bizottság tagjai 

 Kékesi és Társa Mérnöki Tanácsadó és egyéb Szolgáltató Bt. 

 

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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209/2011.(VI.06.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés 
 

 

amely létrejött  

 

egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740. Abony, Kossuth tér 1. képv: Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester, adószám: 15390709-2-13, bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104), mint megbízó 

(továbbiakban: Megbízó) 

 

másrészről Kékesi és Társa Mérnöki Tanácsadó és egyéb Szolgáltató Bt. (képviseletében: Kékesi Ervin 

adószám: 120938440-3-41, bankszámlaszám: 10100792-45768100-01000003 cégjegyzék szám: 01-06-

739133), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során kialakult 

problémák kapcsán megfogalmazódott kérdések tisztázására vonatkozó szakértői vélemény 

elkészítésével. 

 

A szakértői vélemény az alábbi kérdéskörök teljes körű tisztázását kell, hogy tartalmazza: 

 

 a Genép Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés közbeszerzési eljárása műszaki tartalmának 

vizsgálata, összevetve a Genép Zrt ajánlatával és a kiviteli tervekkel. 

 a Polvill Kft-vel kötött vállalkozási szerződést megelőző tárgyalásos közbeszerzési eljárás 

műszaki tartalmának vizsgálata, összevetve a Polvill Kft ajánlatával és a kiviteli tervekkel. 

 a Genép Zrt és a Polvill Kft által megépített épület és a kiviteli tervek szerint megépítendő 

épület műszaki tartalmának összevetése 

 amennyiben a műszaki tartalom az eredeti tervektől eltér, mennyi az ebből eredő 

költségkülönbözet 

 a Polvill kft által végzett kivitelezés összevetése saját ajánlatával, az eltérések feltárása 

 a műszaki tartalom eltéréséből adódó különbözet összegszerűsítése 

 az Eunitas Kft-vel tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására kötött szerződés 

megkötésének körülményei, az esetleges jogsértések feltárása, illetve a felelősségi kör 

meghatározása 

 a dr. Kostyán Andor Rendelőintézet kivitelezése során szabályos volt-e az építési napló 

vezetése, lezárása  

 a felszámoló biztossal rögzített megállapodás megfelel-e az Önkormányzat által korábbi 

szerződéseknek illetve testületi határozatoknak 

 jogosult-e az Önkormányzat a Polvill Kft-vel szemben késedelmi kötbérre, amennyiben 

nem, akkor ennek mi az oka 

 

A kapcsolattartó a Megbízott részéről: Kelemen Tibor.  

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja, a feltett kérdésekre a választ megadja. 
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3. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés teljesítéséhez szükséges szakértői tevékenység 

folytatására a jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkezik, az Országos Szakértői 

Névjegyzékbe a  ………. szám alatt került bejegyzésre. 

 

4. A Megbízó a megbízási szerződés megkötésével egy időben megküldi a Megbízott részére a 

szakvélemény elkészítéséhez szükséges – rendelkezésére álló - teljes dokumentációt. A szakértői 

vélemény elkészítéséhez szükséges további adatokat a Megbízott részére a Polgármesteri Hivatal Jegyzői 

Titkársága biztosítja. 

 

5. A Megbízott vállalja, hogy a szakvéleményt a megbízási szerződés keltétől számított 30 nap alatt 

elkészíti és azt 2 db nyomtatott és 1 db elektronikus formában a Megbízó kapcsolattartójának átadja. 

 

6. A Megbízási szerződés 2. pontjában meghatározott feladat elvégzéséért a Megbízottat nettó 350.000,-Ft 

+ ÁFA azaz bruttó 437.500,-Ft megbízási díj illeti meg. Az összeget a Megbízott a szakértői vélemény 

előterjesztésével egy időben jogosult kiszámlázni. 

 

7. A Megbízó a megbízási díjat a számla kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Megbízott 

bankszámlájára való utalással megfizeti. A Megbízó késedelmes teljesítése esetén a Megbízott jogosult a 

Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti kamat felszámítására. 

 

8. A Felek kijelentik, hogy jelen megbízási szerződésből fakadó vitás kérdéseiket elsősorban egyeztetés 

útján próbálják megoldani. Amennyiben az egyeztetés eredményre nem vezetett, a jogvita megoldására a 

Ceglédi Városi Bíróság illetékességét és hatáskörét kötik ki. 

 

9. A Felek kinyilvánítják, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. 

megbízási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

Jelen megbízási szerződést a Felek áttanulmányozták és értelmezést követően azt, mint az akaratukkal 

mindenben megegyezőt 4 példányban helybenhagyóan aláírták. 

 

 

Abony, 2011. ………….. hó ….. napján. 

 

 

 

 

…………………………………………. ……………………………………………. 

Romhányiné dr. Balogh Edit Kékesi Ervin 

a Megbízó képviseletében Megbízott képviseletében 
 

 

 

 

 

 


