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Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről. 

 

Napirend: Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői 

feladatainak ellátására cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása 

 

163/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői 

feladatainak ellátására cég megbízásáról és Ad-Hoc Bizottság felállításáról 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény 22. § (3-4.) bekezdéseire is figyelemmel az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására a KÁR-MENTOR Bt-t bízza 

meg. A megbízási díja 4.500.000 Ft + Áfa, azaz 5.715.000 Ft, melynek fedezete az Abony Város 

Önkormányzat Két Torony kötvény terhére biztosítja. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 

1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – 

bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

Sulyok Istvánt, a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervezőjét 

dr . Balogh Pál jegyzőt 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1 db új kétkaros konténerszállító gépjármű és 

1 db 5 m
3
-es nyitott konténer beszerzésével kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – 

bíráló bizottsági - feladatok ellátására megbízott külsős szakember, Sulyok István tervező részére 

a Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít meg. A megbízási díj fedezete az Abony 

Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. biztosítja. 

4. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv 

szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló 

bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

Sulyok Istvánt, a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. tervezőjét 

dr . Balogh Pál jegyzőt 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony Város szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladataival kapcsolatos 



közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátására megbízott külsős 

szakember, Sulyok István tervező részére a Képviselő-testület 50.000,- Ft megbízási díjat állapít 

meg. A megbízási díj fedezete az Abony Város Önkormányzat Két Torony kötvény terhére. 

biztosítja. 

 

6. Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat 

megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása kapcsolatos 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

……………………………..„projektmenedzser felelős képviselője”,  

dr . Balogh Pál jegyző 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

7. Az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című pályázat megvalósításával 

kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátásával” kapcsolatos közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó – bíráló bizottsági - feladatok ellátásával  

m e g b í z z a 

Tóth Róbert közbeszerzési szakértőt 

Jánosi Lászlót, az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatóját 

dr . Balogh Pál jegyzőt 

 

A Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság elnökének Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót választja meg. 

 

8. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozatnak megfelelő szerződések aláírására és a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

 

Határidő:   azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

Értesül: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 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 28. 

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 


