
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-14/2013/JT.                           Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-i rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Napirend: KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér 

környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához cég 

megbízása 

 

144/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér 

környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához 

cég megbízásáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1.Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth tér környezetrendezése projektelem 

keretében megvalósítandó köztéri szobrok rekonstrukciója tárgyú eljárás nyertesének – mint 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőt – az alábbi ajánlattevőt hirdeti ki:  

 

Nyertes ajánlattevő: 

       Ajánlattevő neve: PGB Képző- és Iparművészeti Bt. 

       Ajánlattevő székhelye: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 18/A 

       Levelezési cím: 5000 Szolnok, Pozsonyi út 18/A 

       Nettó ajánlati ár (vállalkozói díj) (Ft): 2.167.700.- Ft 

 

2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevő PGB Képző és Iparművészeti 

Bt. –vel a - határozat mellékletét képező - vállalkozási szerződést kösse meg. 

 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

A végrehajtásában közreműködik:   

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 Titkárság 

 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Pati Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 Abonyi Városfejlesztő Kft. 

 Ajánlattevők 

 

 

 

 



       K.m.f. 

 

  Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.    Dr. Balogh Pál s. k. 

         polgármester                         jegyző  

 

 

 

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. június 14. 

 

 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 
 

 

 

 

 

  



 144/2013. (VI.13.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 
 

Amely létrejött egyrészről,  

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1., adószám: 
…………………., képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), mint Megrendelő - 
továbbiakban Megrendelő  

másrészről,  

……………………….. (rövidített cégnév: ……………………, székhely: ………………..., 
cégjegyzékszám: Cg……………., adószám: …………………., képviseli: ……………………), mint 
Vállalkozó - továbbiakban Vállalkozó  

- együttesen Felek vagy Szerződő Felek - között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 
 
1. A Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált 

településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt 
keretében az Abonyi Lajos szobor és környezetének továbbá az I. világháborús szobor 
restaurálásával valamint rekonstrukciós munkálataival.  
 

2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkálatokat a vállalkozási szerződés mellékletét képező 
technológiai/műszaki leírás továbbá az ajánlati felhívás és a vállalkozó ajánlata valamint ezen 
iratok mellékleteiben meghatározott módon és részletességgel köteles elvégezni.  

 
A Vállalkozó a Pest Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Kulturális Örökségvédelmi 
Osztályának javaslata illetve ajánlásai alapján a restaurátori munkák elvégzéséhez jogosultsággal 
rendelkező szakemberekkel köteles a munkát elvégezni.  

 
3. A munka elvégzéséhez szükséges anyagbeszerzést, szállítási feladatokat Vállalkozó köteles 

elvégezni, illetve ezek költségét viselni, melyek ellenértékét a kivitelezési munka ellenértékével 
együtt a szerződésben meghatározott vállalkozói díj tartalmazza. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 
a szerződésben meghatározott vállalkozói díj összegén felül a Megrendelővel történt előzetes 
megállapodás hiányában pót- illetve többletmunka valamint többlet költség megtérítésére nem 
jogosult. Vállalkozó a munka elvégzéséhez jogosult megfelelő képesítéssel, végzettséggel 
rendelkező alvállalkozót bevonni azzal, hogy az alvállalkozó tevékenységéért sajátjaként felel. 

 
4. A szerződés teljesítése során  

 a Megrendelő képviselője: ………………………. 
Elérhetősége: ………………. 

 Vállalkozó képviselője: ………………………… 
Elérhetősége: ……………… 

 
5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a szerződés tárgyát képező munkálatok 

teljes-körű elvégzése esetén összesen 2.167.700. forint + ÁFA, azaz bruttó  2.752.979. forint 
vállalkozói díj illeti meg. 

 
6. A vállalkozói díjra vonatkozó számláját Vállalkozó, a szerződés szerinti minőségben és 

határidőre elvégzett munka Megrendelő által a teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján történő 
átvételét követően jogosult benyújtani Megrendelő részére. A Vállalkozó kizárólag egy 
végszámla benyújtására jogosult a teljesítést igazolást követően, a Megrendelő előleget sem a 



munkadíjra, sem anyagköltségre nem biztosít. A teljesítés leigazolására Megrendelő részéről 
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester jogosult. 

 
7. Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó számlája alapján, a számla kézhezvételétől számított 

8 napon belül köteles megfizetni a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára történő 
átutalással. 

 
8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkát legkésőbb 2013. 

július 11. napjáig köteles elvégezni.  
 
9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén 

Megrendelő minden késedelmes nap után a bruttó vállalkozói díj 0,5 %/nap összegű késedelmi 
kötbérre jogosult, melynek összegét a vállalkozói díjból jogosult levonni, abba beszámítani. 
Megrendelő a Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni 
és a Vállalkozóval szemben a vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni. 

 
10. Vállalkozó az általa elvégzett munkára 12 havi garanciát vállal, melynek biztosítására Szerződő 

Felek akként állapodnak meg, hogy Megrendelő jogosult a vállalkozói díj 5 %-nak megfelelő 
mértékű összeget, mint jó teljesítési garancia összeget a Vállalkozónak kifizetendő vállalkozói 
díjból a garancia vállalás időszakára visszatartani. A garanciális időszak lejártát követően 
amennyiben valamennyi javítási munkálatot a Vállalkozó elvégzett a Megrendelő a Vállalkozó 
által benyújtott lehívó levél alapján 8 napon belül köteles kifizetni. 

 
11. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a 

jelen szerződés időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi 
kamatra jogosult.  

 
12. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés kizárólag írásban közös 

megegyezéssel módosítható. Felek a szerződés teljesítése során kikötik az írásbeliséget, melynek 
során a szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatokat a Felek képviselői érvényesen 
kizárólag írásban (levél, fax, e-mail) tehetnek. 

 
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 
 
14. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő egymás közötti vitás kérdések tekintetében 

hatáskörtől függően a Ceglédi Járásbíróság illetve a Budapest Környéki Törvényszék 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Mely okiratot felek elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt helybenhagyólag 6 példányban írtak alá, melyből a Feleket 3-3 példány illeti meg. 
 
Kelt.: Abony, 2013. június 17. napján 
 
 
 
 …………………….……….. …………………………………. 
 Abony Város Önkormányzat ……………….. 
 Képv.: Romhányiné dr. Balogh Edit Képv.: ……………. 
 Megrendelő Vállalkozó 


