
Abony Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

1-24/2013/JT.                                    Tárgy: jkv-i kivonat 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-i rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Napirend: Az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződések felülvizsgálatával kapcsolatos döntések 

meghozatala 

 

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az Abokom Nonprofit Kft.-vel kötött keretszerződések felülvizsgálatával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abokom Nonprofit Kft-vel kötendő, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába tartozó intézmények tekintetében, a 

működtetésre vonatkozó szerződést- jelen határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal – 

jóváhagyja, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:  2013. december 31.  

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság  

Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

ABOKOM Nonprofit Kft.  

 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 99.299.000,- Ft 

(8.275.000-Ft/hó) összegben a 2014. évi költségvetésének terhére biztosítja és felhívja a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2014. évi költségvetés tervezetében jelen kötelezettségvállalás 

fedezetét tervezze meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: dr.Balogh Pál jegyző 

 

3. A Képviselő-testület egyetért, azAbony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. 

között 2008. március 12-én létrejött 90/2008. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott többször módosított Keretszerződés módosításával az alábbiak szerint: 

 

a) A Keretszerződésének II. 2. d) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

d)Víziközmű üzemeltetése használata – DAKÖV Kft. alvállalkozója, közreműködője 

 

b) A Keretszerződésének II. 2. pontja az alábbi j)-k) alpontokkal egészül ki:  

 

„j) Takarítási és karbantartási feladatok ellátása a Városi Sportcsarnok, Abonyi Lajos Művelődési 

Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Abonyi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, 

karbantartási feladatok ellátásaaz Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Abonyi Pingvines 

Óvoda és Bölcsőde, valamint az Abonyi Gyöngyszemek  Óvoda vonatkozásában. 

k) Útellenőri feladatok ellátása” 

 

c) A Keretszerződésének II. 3 pontja az alábbi j)-k)alpontokkal egészül ki: 

 „j) A II.2.j) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a jelen 

szerződés 10. sz. melléklete tartalmazza. 



k) A II.2.k) pontban meghatározott feladat ellátásával kapcsolatos részletszabályokat a jelen 

szerződés 11. sz. melléklete tartalmazza” 

 

d) Keretszerződés a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 10. és számú mellékletekkel egészül ki. 

 

e) A Keretszerződés 5. sz. mellékletének 1.) pontja az alábbi 1.10. alponttal egészül ki: 

„1.10. útellenőri szolgálat ellátása (11. sz. függelék)” 

 

f) A  Keretszerződés 5. sz. melléklete az alábbi 11. sz. függelékkel egészül ki: 

 

„11. sz. függelék 

Útellenőri szolgálat ellátása 

 

1. Az útellenőri szolgálat keretében a megbízott ellátja a  közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény, valamint a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 

5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben rögzített útellenőri feladatokat. 

2. A megbízottat e feladat ellátásáért külön díjazásban nem részesül.” 

      

g) Takarítási és karbantartási feladatok ellátása a Városi Sportcsarnok, Abonyi Lajos Művelődési 

Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely, Abonyi Polgármesteri Hivatal vonatkozásában, 

karbantartási feladatok ellátása az Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Abonyi Pingvines 

Óvoda és Bölcsőde, valamint az Abonyi Gyöngyszemek  Óvoda vonatkozásában a 

kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 29.795.000,-Ft (2.483.000,-Ft/hó) összegben a 2014. évi 

költségvetésének terhére biztosítja és felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2014. évi 

költségvetés tervezetében jelen kötelezettségvállalás fedezetét tervezze meg. 

 

Határidő: értelem szerint 

   Felelős: dr.Balogh Pál jegyző 

 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a jelen határozatban foglalt módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Keretszerződés aláírására. 

 

Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság  

Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ABOKOM Nonprofit Kft. –vel kötött 

keretszerződés és mellékleteinek teljes körű felülvizsgálatát 2014. augusztus 31-ig végezze el. A 

felülvizsgált szerződést jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Határidő:  2014. augusztus 31. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság  

Településfejlesztési Osztály 

Gazdasági Osztály 

Abokom Nonprofit Kft. 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 Dr. Balogh Pál jegyző 

 Kelemen Tibor János aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 



 

6. A Képviselő-testület felkéri a Hivatalt, vizsgálja meg a Polgármesteri Hivatal, az Abony Városi 

Sportcsarnok, valamint az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

karbantartóinak és takarítóinak esetében az ABOKOM Nonprofit Kft-től az intézményekhez történő 

visszakerülésének lehetőségét.  
 

Határidő: 2014. január 31.  

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Titkárság  

Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

 

K.m.f. 
 

 

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

 polgármester  jegyző  

 

Kivonat hiteléül: 

Abony, 2013. december 13.  

 

Csajbók Zsuzsanna 

           jkv. 
 



 

 

a 327/2013. (XII:12.) számú Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete 

 

S Z E R Z Ő D É S  

 

Amely létrejött egyrészről 

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

polgármester, törzsszám: 730259, adószám: 15730253-2-13, KSH szám: 15730253-8411-321-13), mint 

megrendelő (továbbiakban: Önkormányzat) 

másrészről 

ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: ABOKOM Nonprofit Kft., 

székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1., központi ügyintézés helye: 2740 Abony, Vasút út 15., 

cégjegyzékszám: Cg.13-09-118514, adószám: 20244075-2-13, KSH szám: 20244075-3811-572-13, 

képviseli: Gáspár Csaba ügyvezető), mint működtető (továbbiakban: ABOKOM) 

együtt Felek vagy Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint: 

 

I. Bevezető rendelkezések 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 273/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi 

határozatában szándéknyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdésében, valamint a 97. § (24) bekezdés a) 

pontja alapján vállalja az Önkormányzat illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló 

valamennyi, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon Nkt. 76. §-a szerinti működtetését. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 6. § (5) bekezdése 

szerint, amennyiben az Nkt. 4. § 1. pont c)-q) és s)-u) alpontja szerinti köznevelési alapfeladatot ellátó 

intézményt a települési önkormányzat működteti, úgy az intézmény működtetésére vonatkozó jogok és 

kötelezettségek tekintetében a települési önkormányzat által e célra fenntartott gazdasági társaságot 

kell jogutódnak tekinteni.  

 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat 2012. december 12. napján megállapodást kötött a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14., adószám: 

15799658-1-41) a köznevelési feladatot ellátó intézményekkel kapcsolatos fenntartói, valamint egyes 

irányítói jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről, továbbá az Önkormányzat tulajdonát képező – az 

intézmények fenntartói feladatainak és a köznevelési intézmény feladatainak ellátását biztosító – 

ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatba adásáról.  

 

4. Szerződő Felek az Nkt. 74. § (4) bekezdése alapján Önkormányzatot terhelő a köznevelési feladatok 

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésének biztosítására is kiterjedően  tárgyában jelen 

szerződésben meghatározott tartalommal és feltételekkel állapodnak meg.  

 

 

II. A szerződés tárgya  

 

1. Az Önkormányzat megbízza az ABOKOM-ot a jelen szerződés II.2. pontjában meghatározott 

köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével, 

takarítási és karbantartási faladatok elvégzésével. 

 

2. Az ABOKOM által jelen szerződés alapján működtetett ingó és ingatlan vagyont használó köznevelési 

intézmények:  

a) Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 



b) Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

c) Somogyi Imre Általános Iskola 

d) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

e) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény 

 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a II.2. pontban meghatározott köznevelési intézmények feladatellátását 

biztosító ingatlanok az alábbiak: 

a) 2740 Abony, Kálvin J. u. 1. hrsz: 3344 (Bihari János AMI) 

b) 2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz: 3297 (Bihari János AMI) 

c) 2740 Abony, Kálvin út 11. hrsz: 3344 (Gyulai Gaál Miklós Általános és AMI) 

d) 2740 Abony, Szolnoki út 7. hrsz: 3260 (Gyulai Gaál Miklós Általános és AMI) 

e) 2740 Abony, Szelei út 1. hrsz: 856 (Somogyi Imre Általános Iskola) 

f) 2740 Abony, Abonyi Lajos u. 8. hrsz: 2380 (Somogyi Imre Általános Iskola) 

g) 2740 Abony, Kálvin u. 3. hrsz: 3328/1 (Somogyi Imre Általános Iskola) 

h) 2740 Abony, Kálvin u. 5. hrsz: 3329 (Somogyi Imre Általános Iskola) 

i) 2740 Abony, Radák u. 42. hrsz: 1164/10 (Somogyi Imre Általános Iskola) 

j) 2740 Abony, Kossuth tér 18. hrsz: 5503 (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola) 

k) 2740 Abony, Báthory u. 2. hrsz: 3297 (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola) 

l) 2740 Abony, Bicskei út 2. (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI) 

m) 2740 Abony, Semmelweis u. 1. hrsz: 3859 (Montágh Imre Általános Iskola, Óvodaés EGYMI) 

 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a II.2. pontban meghatározott köznevelési intézmények feladatellátását 

biztosító ingó vagyont a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

III. A Felek jogai és kötelezettségei 
 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ABOKOM köteles a II.2. pontban meghatározott 

köznevelési intézmények feladatellátását biztosító ingó és ingatlan vagyon működtetéssel kapcsolatos 

közterheket, költségeket, díjakat viselni.  

 

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ABOKOM köteles a II.2. pontban megjelölt 

köznevelési intézmények feladatellátását biztosító II.3. pont alatti ingatlanok tekintetében a jelen 

szerződés 2. számú mellékletében meghatározott karbantartási, hibajavítási és takarítási feladatokat 

elvégezni. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ABOKOM köteles a jelen szerződés II.2. pontjában 

felsorolt köznevelési intézmények és a II.3. pontja alatti ingatlanok esetében a - köznevelési 

intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetésével kapcsolatos - 

hatályos szerződésekbe az intézmény jogutódjaként belépni (pl.: közüzemi szerződések).  

 

4. Az ABOKOM köteles a II.2. pontban felsorolt köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló 

ingó és ingatlan vagyon működtetése során a rendeltetésnek megfelelő, a mindenkor hatályos 

köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi, biztonsági, környezetvédelmi és egészségügyi 

előírásokat, jogszabályokat betartani. 

 

5. Az ABOKOM köteles gondoskodni a II.2. pontban felsorolt köznevelési intézményeknél működő 

iskolaszék, szülői szervezet, továbbá az iskolai diákönkormányzat működtetési feltételeinek 

biztosításáról. 

 

6. Az ABOKOM köteles a jelen szerződés szerinti működtetési, takarítási, karbantartási, valamint 

hibaelhárítási feladatellátáshoz szükséges eszközöket, anyagokat saját költségére beszerezni. 

 



7. Az ABOKOM köteles a köznevelési intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges eszközöket 

beszerezni (megrendelni), azok átadás-átvételét jogszabályban meghatározott határidőre lebonyolítani, 

a fennmaradó eszközöket raktározni, a készletek pótlásáról gondoskodni. 

 

8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ABOKOM jogosult a jelen szerződés II.3. pontjában 

felsorolt ingatlanok vonatkozásában, az intézményekben folytatott köznevelési feladat ellátásának 

veszélyeztetése nélkül – a pedagógiai program, az SZMSZ, vagy a házirendben meghatározott 

feladatok végrehajtását figyelembe véve – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint a 

használati jog jogosultja által le nem kötött, szabad kapacitás hasznosítására (pl. bérbeadás), melyből 

származó bevétel az ABOKOM-t illeti meg. 

 

9. Az ABOKOM a jelen szerződés teljesítése során csak érvényes engedéllyel, illetve alkalmassági 

bizonyítvánnyal rendelkező anyagokat és eszközöket alkalmazhat és köteles a munkáját a hatályos 

jogszabályok betartásával végezni. Az ABOKOM köteles a munkavégzéshez szükséges engedélyeket, 

illetve szakhatósági hozzájárulásokat beszerezni és a munkálatok szakmai irányítását biztosítani. 

 

10. Az ABOKOM köteles igény szerint, de legalább évente egy alkalommal tájékoztatni az 

Önkormányzatot az általa jelen szerződés alapján elvégzett tevékenységről. 

 

11. Az ABOKOM köteles elsődlegesen saját munkavállalóival a szerződésben meghatározott feladatokat 

ellátni, azonban megfelelő saját munkavállaló hiányában jogosult jelen szerződés teljesítéséhez a 

jogszabályok betartásával közreműködőt (alvállalkozót) igénybe venni, azzal, hogy annak 

tevékenységéért sajátjaként felel.  

 

12. Önkormányzat köteles az ABOKOM szerződésszerű teljesítését elősegíteni és az elfogadott teljesítést 

követően a jelen szerződésben meghatározott díjat az ABOKOM részére megfizetni.  

 

13. Önkormányzat köteles az ABOKOM, valamint annak munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói 

részére a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a II.3. pontban megjelölt ingatlanokra történő 

bejutást biztosítani. 

 

14. Önkormányzat jogosult az ABOKOM szerződésszerű teljesítését – az ABOKOM szükségtelen 

zavarása nélkül – bármikor ellenőrizni. 

 

15. Az Önkormányzat köteles a jelen szerződés II.3. pontjában meghatározott és az ABOKOM által 

működtetett ingatlanokra és szükség esetén az ingó vagyontárgyakra vagyonbiztosítást kötni és 

fenntartani. 

 

IV. A szerződés díjazása 

 

1. Az ABOKOM a jelen szerződésben foglalt feladatok maradéktalan ellátásért valamennyi költségének 

fedezetére havonta bruttó 8.275.000,- Ft azaz nyolcmillió kettőszázhetvenötezer forint díjazásra 

jogosult, melyet az Önkormányzat – az ABOKOM által a tárgyhót megelőző hónap utolsó naptári 

napjáig benyújtott átalánydíjas számla alapján – tárgyhó 3. napjáig köteles az ABOKOM 11742142-

20013121 számú bankszámlájára átutalni.  

 

 Az egyes intézmények vonatkozásában a 2014. évi költségkalkulációt a szerződés 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a jelen pontban meghatározott összeg évente a KSH által 

közzétett infláció mértékével emelkedik. 

 



Az ABOKOM köteles a jelen szerződés II.2. pontjában meghatározott köznevelési feladatot ellátó 

intézmények közül a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola vonatkozásában az intézmény II.3. 

pontban megjelölt telephelyein folytatott működtetési, takarítási és karbantartási feladatokra eső 

díjazást  a számla mellékletét képező okiratban megbontani az alábbiak szerint:  

 

takarítás 1 havi bruttó költsége,  

karbantartás 1 havi bruttó költsége,  

közüzemi költségek 1 hónapra,  

tervszerű karbantartás – jóváhagyott egyedi megrendelő szerint - 

 

 

2. Az Önkormányzat a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tervezett karbantartási 

munkálatok éves keretösszegét bruttó 10.000.000 ,- Ft azaz tízmillió forint összegben határozza 

meg. Az ABOKOM fenti keretösszeg erejéig az egyedi megrendelések alapján végzett tervezett 

karbantartási munkálatok utáni díjazásra a megrendelések és az azokhoz kapcsolódó 

teljesítésigazolások alapján jogosult.  

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a jelen pontban meghatározott összeg évente a KSH által 

közzétett infláció mértékével emelkedik. 

 

Az ABOKOM az alábbiak szerint jogosult 15 napos fizetési határidővel - teljesítésigazolások alapján – 

az elvégzett tervezett karbantartási munkálatokról számlát kiállítani: 

 

I. negyedévben elvégzett tervezett 

karbantartási munkákról 
április 1. napjával 

II. és III. negyedévben elvégzett tervezett 

karbantartási munkákról 
október 1. napjával 

IV. negyedévben elvégzett tervezett 

karbantartási munkákról 
december 1. napjával 

 

V. A szerződés időtartama, megszűnése megszüntetése 

 

1. Szerződő Felek jelen szerződést 2014. január 1. napjától kezdődően az Önkormányzat és a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2012. december 12. napján létre jött I.3. pontban 

megjelölt megállapodás időtartamára kötik. 

 

2. Jelen szerződés megszűnik: 

a) Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 2012. december 12. napján 

létre jött megállapodás megszűnésével, 

b) a jelen szerződés II.2. pontjában meghatározott köznevelési feladatot ellátó intézmények 

működtetésének állam részére történő átadásával, 

c) az ABOKOM jogutód nélküli megszűnésével, 

d) a Felek írásba foglalt közös megegyezésével, 

e) bármelyik fél felmondásával. 

 

3. Az Önkormányzat jelen szerződést felmondhatja: 

a) az ABOKOM jelen szerződés II.2. pontjában megjelölt köznevelési feladatot ellátó intézmények 

működtetését jelentősen befolyásoló hibát, hiányosságot a 2. számú mellékletben meghatározott 

határidőn belül nem javítja ki, nem hárítja el, vagy karbantartási kötelezettségét Önkormányzat 

írásbeli felszólítása ellenére ismételten hibásan vagy hiányosan teljesíti, és ezzel a baleset-, tűz-, 

munka- és vagyonvédelmi előírásokat súlyosan megsérti,  

b) az ABOKOM felróható magatartása, vagy mulasztása okán az arra illetékes hatóság 

rendelkezése miatt jelen szerződés II.2. pontjában megjelölt köznevelési feladatot ellátó 

intézményben a közfeladat ellátása nem lehetséges,  



c) az ABOKOM gazdálkodásában, vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek 

veszélyeztetik a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését. 

 

4. Az ABOKOM jelen szerződést felmondhatja: 

Amennyiben az Önkormányzat jelen szerződésben foglalt jelentős kötelezettségét megszegi, így 

különösen az Önkormányzat a jelen szerződésben meghatározott bármely díj fizetésével 45 napot 

meghaladóan késedelembe esik, és tartozását az ABOKOM írásbeli felszólítása ellenére sem egyenlíti 

ki. 

 

5. Az írásbeli felmondást ajánlott tértivevényes küldeményként vagy az átvétel (a közlés) tényét igazoló 

más megfelelő átadási módon kell a másik félhez eljuttatni. 

 

6. A Felek a szerződés felmondással való megszüntetése esetén egymással szemben elszámolási 

kötelezettséggel tartoznak. 

 

7. Szerződő Felek jogosultak a szerződést írásba foglalt közös megegyezéssel megszüntetni azzal, hogy a 

közös megegyezésnek ki kell terjednie az egymással szembeni elszámolási kötelezettség teljesítésére. 

 

VI. Felelősség, biztosítékok 

 

1. Az ABOKOM szavatosságot vállal azért, hogy az általa elvégzett munka megfelel a mindenkor 

hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a jelen szerződésben, illetve a mellékletétben rögzített 

feltételeknek. 

 

2. Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem, vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha az elháríthatatlan ok (vis major) következménye. 

Elháríthatatlan okon olyan körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően 

felmerülő, előre nem látható és a Felek által elháríthatatlan események következtében állnak be (ilyen 

pld: háború, földrengés, tűzvész, robbanás) 

Az elháríthatatlan ok által érintett fél köteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről illetve 

megszűntéről haladéktalanul értesíteni. 

 

3. Amennyiben az ABOKOM jelen szerződés teljesítése, vagy a szerződésből fakadó kötelezettségének 

elmulasztása miatt az Önkormányzat részére kárt okoz - ide értve a jelen szerződésben az ABOKOM 

által vállalt kötelezettségekkel kapcsolatosan az Önkormányzat terhére megítélt kártérítési, 

kártalanítási, bírság fizetési kötelezettségeket is –, köteles a teljes kárt haladéktalanul megtéríteni. 

 

4. Amennyiben az ABOKOM jelen szerződés teljesítése, vagy a szerződésből fakadó kötelezettségének 

elmulasztása miatt harmadik személynek kárt okoz, úgy az okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. 

Amennyiben a károsult igényét az Önkormányzat, vagy intézménye ellen terjeszti elő, úgy az 

ABOKOM köteles az Önkormányzat helyett helytállni.  

 

 

VII. Vegyes rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során az írásbeliséget kötik ki. Erre tekintettel a 

megállapodások, értesítések, nyilatkozatok, kiegészítések, módosítások csak annyiban hatályosak, 

amennyiben azokat a Felek írásban teszik meg. Az írásbeli alaknak az ajánlott tértivevényes 

küldemény, vagy az átvétel (a közlés) tényét igazoló más megfelelő átadási mód, rendkívüli helyzet 

esetén a Szerződő Felek részéről nyilatkozattételre jogosult személyek részére küldött E-mail üzenet 

minősül, mely utóbbit az elküldést követően haladéktalanul tértivevényes ajánlott levélként vagy az 

átvétel (a közlés) tényét igazoló más megfelelő átadási módon is közölni kell.  

 

2. A Szerződő Felek nevében nyilatkozattételre jelen szerződés aláírásakor az alábbi személyek 

jogosultak: 



a) az Önkormányzat nevében: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

b) az ABOKOM nevében: Gáspár Csaba ügyvezető 

A jövőben nyilatkozattételre az Önkormányzat részéről Abony Város Önkormányzatának mindenkori 

polgármester, az ABOKOM részéről az ABOKOM Nonprofit Kft. mindenkori cégjegyzésre jogosult 

képviselő jogosult. 

 

3. A Szerződő Felek részéről a szerződés teljesítésével összefüggésben kapcsolattartásra kijelölt 

személyek: 

Önkormányzat részéről: 

 Név: Nász Péter 

 Telefon:06/53/360-832 

 E-mail: nasz.peter@abony.hu 

ABOKOM részéről: 

 Név: Sulyok Istvánné 

 Telefon: 06/30/846-1321 

 E-mail: sulyok.istvanne@abokom.hu 

Szerződő Felek kötelesek a kapcsolattartó személy, illetve az adatok változásáról a másik felet írásban 

haladéktalanul értesíteni. 

 

4. Amennyiben a Felek között a jelen szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek vállalják, hogy 

vitájukat elsősorban közös megegyezéssel, tárgyalás útján rendezik. Amennyiben az egymás közti 

egyeztetés nem vezetne eredményre, akkor a Felek együttesen közvetítőhöz (mediátor) fordulhatnak. 

Szerződő Felek a jelen szerződésből eredően közöttük felmerülő vitás kérdések tekintetében 

pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Ceglédi Járásbíróság és a Budapest Környéki 

Törvényszék kizárólagos illetékességének.   

 

5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés aláírása napján lép hatályba. 

 

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény, a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, valamint a 

köznevelési feladat ellátását szolgáló vagyon működtetésére vonatkozó mindenkor hatályos 

jogszabályok előírásai az irányadóak. 

 

7. Jelen szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …………… számú határozatával 

hagyta jóvá. 

 

Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező eredeti példányban magyar nyelven készült, melyből 

Feleket 2-2 példány illeti meg. Jelen szerződés mellékletét képező dokumentumok a szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik.  

 

Mely okiratot felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

helybenhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Abony, 2013. december …. napján 

 

 

 

………………………… ……………………….. 

Abony Város Önkormányzata ABOKOM Nonprofit Kft. 

   

 

 

 



 

Mellékletek: 

1. számú melléklet az Önkormányzat tulajdonát képező és a szerződés alapján az ABOKOM által 

működtetet, karbantartott, köznevelési intézmények feladatellátását biztosító ingó vagyontárgyak 

kimutatása 

2. számú melléklet a köznevelési intézmények feladatellátását biztosító II.3. pont alatti ingatlanok 

tekintetében meghatározott karbantartási, hibajavítási és takarítási feladatok 

3. Intézményenkénti költségkalkuláció a 2014. évre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


