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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-i 

rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Dr. Egedy Zsolt Mihály, Fekete 

Tibor Károly, Gulykáné Gál Erzsébet, Habony István, Kocsiné Tóth Valéria, Kovács László, 

Murvainé Kovács Rita, Parti Mihály képviselő-testület tagjai 9 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dr. Abonyi Viktor, Kelemen Tibor János, Dr. 

Magyar Gábor Sándor képviselő 

 

Polgármesteri Hivatal részéről jelen voltak: Dr. Németh Mónika jegyző, Urbán Ildikó 

aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kállainé Dr. Némedi Adrienn hatósági és 

építésügyi osztályvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és munkaügyi 

osztályvezető, Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési osztályvezető, Vargáné 

Francsák Hajnalka gazdasági osztály részéről, Bankó Gábor Mikro-Voks Szavazatszámláló 

rendszer kezelője, Farkasné Fazekas Mária jegyzőkönyvvezető.  

 

Intézmény részéről jelen volt: Gáspár Csaba ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető 

 

Külsős bizottsági tag: Temesközy Tamás 

 
Állampolgári megjelenés: 5 fő 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte a Képviselő-testületi ülésen megjelenteket. 

Megállapította, hogy a képviselő-testületi ülés az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 21/2007.(VI.29.) számú rendelet értelmében került összehívásra. 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.  

 

A jegyzőkönyvi hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Kocsiné Tóth Valéria 

és Murvainé Kovács Rita a jegyzőkönyvi hitelesítők 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvi hitelesítők személyének 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett elfogadta Kocsiné Tóth Valéria és Murvainé Kovács Rita jegyzőkönyvi hitelesítők 

személyét. 

 

Dr. Abonyi Viktor és Kelemen Tibor János képviselő az ülésre megérkezett, így a 

jelenlévő képviselők száma 11 fő 

 

Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat.  
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Napirend:         Előadó: 

Nyílt ülés: 

 

1. A vis maior tartalékkeret igénybevétele   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester  

 

2. KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás  Polgármester 

fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására 

kötött szerződés módosítása 

 

3.   Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat Romhányiné dr. Balogh Edit 

       rekonstrukciós programjának megvalósítása   Polgármester 

      KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt 

      közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 

      eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 

4.    Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

       elbírálása a Mária Terézia és a Hunyadi út állagának  Polgármester 

       megóvására 

 

5.  Egyebek          Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

- - - 

 

Levételre javasolta „A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati 

kiíráson történő részvételi lehetőség” című napirendi pontot. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak  „A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyvízelvezetés 

és tisztítás című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség” című napirendi pont 

levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett „A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati kiíráson 

történő részvételi lehetőség” című napirendi pont levételét elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

315/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat   

 A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség című napirendi pont levételéről 

 

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

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva „A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyvízelvezetés és 

tisztítás című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség” című napirendi pontot a 

képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, szavazzanak az így kialakult napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az így kialakult napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:         Előadó: 

Nyílt ülés: 

 

1. A vis maior tartalékkeret igénybevétele   Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester  

 

2. KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás  Polgármester 

fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására 

kötött szerződés módosítása 

 

3.   Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat Romhányiné dr. Balogh Edit 

       rekonstrukciós programjának megvalósítása   Polgármester 

      KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt 

      közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 

      eljárást lefolytató szervezet megbízása 

 

4.    Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének  Romhányiné dr. Balogh Edit 

       elbírálása a Mária Terézia és a Hunyadi út állagának  Polgármester 

       megóvására 

 

5. Egyebek          Romhányiné dr. Balogh Edit 

         Polgármester 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya:  A vis maior tartalékkeret igénybevétele 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

4. vis maior pályázati keretet nyitották meg. Az előterjesztésben feltüntetett adatok 

tartalmazzák a Vécsey Károly út tehermentesítését, a csővezeték kiépítését, átemelő 

szivattyúk telepítését. A költségek fedezetére igénylik meg a vis maior keretet. Összesen a 

forrás 3.474.727,-Ft, melyből 1.042.418,-Ft az önerő és az igényelt támogatás 2.432.309,-Ft.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Wesselényi Miklós ár és belvíz-

kártalanítási alapot 2003-ban hozták létre, mely decembertől működik. Ez az alap azért jött 

létre, hogy ott ahol az üzleti alapon működő biztosítók nem tudnak segíteni a belvíz, illetve 

az árvíz által sújtott területeken, az állam segítséget nyújt. Az alap a mai napig működik, az 
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Államkincstár honlapján megtalálható a pályázatok cím alatt. A tulajdoni rész 

figyelembevételével a belvíz, illetve árvíz sújtotta terület súlyosságát figyelembe véve 

különböző szorzószámok alapján lehet biztosításhoz hasonlóan megkötni. Például 15 millió 

forintos ingatlan esetében évi szinten 25.000 forintos díjat kell befizetni és a biztosítás már 

fél év múlva él. A maximális kártalanítás összege 11 millió forint, hiába nagyobb értékű az 

ingatlan ez a maximális összeg, amire kötni lehet biztosítást. Amennyiben bárkinek kérdése 

merülne fel ezzel kapcsolatban a Magyar Államkincstár honlapján minden információt 

megtalál a szerződéses feltételekkel kapcsolatban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ezt a lehetőséget csak magánszemélyek vehetik igénybe, 

vagy az önkormányzatok is? 

 

Kocsiné Tóth Valéria: Véleménye szerint érdemes lenne utána érdeklődni, de ilyen szinten 

még nem tájékozódott.  

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmondta, hogy napirendi pont tárgyalása közben érkezett 

meg, ezért lehet, hogy volt már róla szó, kérdezte, hogy a meghívóban kiadott 2.) napirendi 

pont miért került levételre? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Azért került levételre, mert nem fér bele a közbeszerzési 

eljárással együtt a pályázati kiírás december 15-ig. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Ennyire rövid határidőt kaptak, vagy most írták ki a 

pályázatot? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem most írták ki, már megjelent február végén a pályázat. 

Jelzés volt arra vonatkozóan, hogy a pályázatra szükséglet, igény van, ez most került ide. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

316/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat   

 A vis maior tartalékkeret igénybevételéről 

 

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 vis maior tartalék címen 

támogatási igényt nyújt be az Belügyminisztériumhoz (ebr42 reg.szám: 25341) 
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2. A védekezés összköltsége 3.474.727.,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem 

tudja biztosítani saját forrásból, ezért 70 %-os támogatást igényel a következő 

forrásösszetételben: 

 

                                                                                                                          adatok Ft-

ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás               1.042.418,- 30  

Vis maior igény               2.432.309,- 70 

Források összesen 3.474.727.,- 100 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját forrás összegét, mely 

1.042.418,-Ft a Városi tevékenység működési céltartalék 592122 előirányzati sorának 

Kossuth tér Önkormányzati ingatlan érintésvédelem, tűzvédelem és villámvédelem, 

állag megóvási során biztosítja. 

4. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentések benyújtására. 

 

Határidő:  2010. november 22. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül:  
 Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Magyar Államkincstár 

 Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya:  KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című 

projekt média feladatainak ellátására kötött szerződés 

módosítása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

szerződés egy pontjában történt változás, a végteljesítés határidejében. A szerződő fél 

hibáján kívül az utolsó sajtótájékoztatót és a záró rendezvényhez kapcsolódó média 

feladatokat, mivel nem volt zárórendezvény korábban, így nem tudta a szeptember 30-i 

határidőt teljesíteni. A határidőt kell kitolni november 15-ig, hogy be tudja nyújtani  teljesítés 

igazolással együtt a számláját. 
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Kelemen Tibor János: Kérdezte, hogy a módosítás törvényileg, illetve jogszabályilag 

helyes-e? A szerződő fél nem fogja-e az önkormányzatot perelni, hogy a szerződés 

határidejét kitoljuk. Tehát volt egy szerződés, mely szeptember 30-i átadási határidőt 

tartalmazott, mely eltolódott.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem, sőt a cég kezdeményezte és a projektmenedzser is 

jelezte, mivel nem tudták szeptember 30-ig a záró rendezvényt megvalósítani, ezért kellett 

kitolni a határidőt. Más módosítást nem eszközölnek, csak a záró rendezvényhez kötött 

sajtótájékoztató és média felület biztosítása, ami kitolódott november 15-ig. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy a kiadványok milyen 

példányszámban készültek. Ugyanis egy ilyen 5 millió forintnyi összeg, csekély 

összefoglalható produktummal kb. tízszeresével van túlfizetve. Ha ilyen jó forrásai vannak 

az Önkormányzatnak és lehetősége, egy ilyen volumenű bevételi lehetőséget miért nem 

ragad meg és miért nem itt helyben végzik el. Véleménye szerint alig van teljesítmény a 

kiadott összeg mögött. Tehát miért nincs arra mód, hogy ezek a pénzek itt maradjanak? 

Számára elfogadhatatlan az ilyen típusú pazarlás. Nyugodtan itt lehetett volna tartani ezt a 

pénzt. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem lehetett volna itt tartani ezt az összeget. A pályázati 

kiírásban meghatározott feltételeket be kell tartani. Nagyon szívesen ad egy részletes 

tájékoztatást a testületi ülés után képviselő úr számára a költségfelhasználással 

kapcsolatosan. Egyébként 5000 példányban készült el a szóróanyag, mely ki fog kerülni a 

rendelőbe, illetve a lakossághoz. Meghívók 300 példányban készültek. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Véleménye szerint ezek kb. 150,-Ft-os tételek. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Nem csak ez van benne, amikor az alapkő letétel volt a 

Sláger rádiótól az RTL Klubtól is voltak jelen, ezek a média felületek országos sajtóban is 

megjelentek. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

317/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat   

 a KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú 

járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására kötött 

szerződés módosításáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Képviselő-testülete a Bétaprint Bt.-tel a KMOP-4.3.2.-2008. Pest 

megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás média 

feladatainak ellátására kötött szerződés módosítását a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja. 

 

2. Abony Város Képviselő-testülete felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés módosítás aláírására. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 Bétaprint nyomda 

 
                                                317/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Módosítása 

 

Mely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

képviseletében Romhányiné Dr. Balogh Edit ( mint Abony Polgármestere ), mint megbízó 

(a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről  

 név:    Bétaprint Bt. 

 székhely:   1103 Budapest, Gyömrői út 76-80.  

 cégjegyzékszám:  Cg 01-06-210950 

 adószám:   28300296-2-42 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

Előzmény:  

 
Abony Város Önkormányzata és a Bétaprint Bt. között 2009. május 28.-án megbízási 

szerződés jött létre a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló 

alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése tárgyú projekt kapcsán lakossági 

kommunikációs feladatok elvégzésére. 
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A szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

Megbízott 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. 

 

A rész számla benyújtása az „A” típusú hirdetőtábla elkészülte után 

 

A rész számla összege a megbízási díj 50 %-a azaz 2.420.000,-Ft + áfa 

 

A végszámla benyújtásának határideje a projekt fizikai megvalósítását követően 

megtartott záró rendezvényt követő nap. 

 

A végszámla összege a megbízási díj 50%-a azaz, 2.420000,- Ft + Áfa 

 

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak. 

 

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

felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag 

írták alá. 

 

Jelen módosítást a Képviselő-testület a 317/2010. (XI. 11.) sz. határozatával jóváhagyja. 

 

Abony, 2010. november  

 

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

Abony Város Önkormányzat                                           Bétaprint Bt.  

Romhányiné Dr. Balogh Edit                                       Szabadi András 

            polgármester                                     ügyvezető 

 

- - - 

 

3./ Napirendi pont tárgya:  Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 

1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési 

eljárást lefolytató szervezet megbízása 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy 

korábban eredménytelen volt a közbeszerzési eljárás. Képviselő-testületnek ez évre a 

közbeszerzési tanácsadóval átalánydíjas szerződése van, ami alapján jogosult a közbeszerzési 

eljárást lefolytatni, mely alapján a Kár-Mentor Bt. adott ajánlatot. 1,5 millió forint plusz Áfa 

megbízási díjazásért, ez tartalmazza valamennyi dokumentáció megjelenéseként a közzététel 

díját is. 

 

Kérdezte van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 11 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

318/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat   

 Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának 

megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról 

 

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. A Képviselő-testület Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat 

rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító 

számú projekthez kapcsolódó közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár - 

Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. - t bízza meg. 

 

2. A megbízási díja nettó 1.500.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó:.1.875.000 Ft,  melynek 

fedezete a Városi tevékenység működési céltartalék 592122 előirányzati sorának 

Kossuth tér Önkormányzati ingatlan érintésvédelem, tűzvédelem és villámvédelem, állag 

megóvási során biztosított. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.  

 

Határidő:  2010 december 31. 

Felelős:  Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  
 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői  

 Kár - Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (Szolnok, Arany János u. 20.) 

        Keviterv-Plusz Kft. Mikle Baráth Erzsébet projektmenedzser 

 

                                                318/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

Megbízási szerződés  
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amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata ( 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

szám) képviseli Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester,  mint megbízó - továbbiakban 

megbízó,-  
 

másrészről a KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (5008 Szolnok, Füst Milán 

út 3.szám)  képviseli:Tóthné dr. Besze Mária, mint megbízott - továbbiakban megbízott 

között  alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1 Az ajánlatot tevő KÁR-MENTOR Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság az 

Ajánlatkérő felkérésére tesz ajánlatot, Abony Város Önkormányzata részére  a  „KEOP-

1.3.0/2F/09-2009-007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat 

rekonstrukciós munkáinak megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítói feladatainak ellátására. 

 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 22. §-ban meghatározottak szerint 

megbízónak a Kbt. 39. § szerint megállapított értékhatárra tekintettel közbeszerzési 

eljárást kell lefolytatni. 

 

 A szerződő felek rögzítik azt a tényt, hogy a KÁR-MENTOR Bt. rendelkezik mindazon 

tárgyi és személyi feltételekkel, mely megbízás esetén közbeszerzési eljárás teljeskörű 

lebonyolításához szükséges. A megbízott kijelenti, hogy a megbízási szerződés 

tárgyának teljesítésére hivatalos közbeszerzési tanácsadót vesz igénybe (Tóth Róbert 

Miklós 5000 Szolnok, Arany János utca 20. szám; nyilvántartási sorszáma:769; 

engszám: T/3-38/382-1/2009) és ügyvédet (Dr. Koltay Zsolt 5000 Szolnok, Szapáry út 

25-29) vesz igénybe. A Megbízott a TEÁOR 84.11 „Általános közigazgatás ”, 70.22. 

„Üzletviteli tanácsadás” tevékenység keretében látja el feladatát a Megbízó megbízása 

alapján 

  

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Megbízó megbízza megbízottat nevében eljáró szervezetként a közbeszerzési 

feladatok lefolytatására előírt egyszerű közbeszerzési eljárások 2.2. pontban foglaltak 

szerinti ellátásával, a megbízott eljárás szabályszerűségéért fennálló - a 7. pontban 

rögzített - felelősségvállalása mellett. 

 

2.2. Az egyszerű közbeszerzési eljárások lebonyolítása során a megbízott feladatai: 

 

Az eljárást kezdeményező ajánlati felhívás elkészítése, az alkalmassági és kizárási 

feltételrendszer, bírálati szempontrendszer, az alapvető teljesítési elvárások kidolgozása 

az elvégzett piac-, és kockázatelemzés alapján. 

  

Az eljárást kezdeményező, a megbízó Közbeszerzési Szabályzata szerint elfogadott 

hirdetmény megjelentetéséről való gondoskodást. 
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Ajánlati dokumentáció elkészítése, rendelkezésre tartása. 

  

Az ajánlattételi szakban érkező ajánlattevői kérdések fogadása, válaszok előkészítése, 

azok megküldése az eljárásban résztvevő ajánlattevők részére. 

  

A benyújtásra kerülő ajánlatok fogadása. 

  

Az ajánlatok bontási eljárásának megtartása, a bontásról jegyzőkönyv elkészítése, 

megküldése az ajánlattevőknek 

  

Hiánypótlás szükségességének felmérése, hiánypótlási felhívás elkészítése, megküldése 

az ajánlattevők részére 

  

A hiánypótlási felhívásra érkező dokumentumok megfelelőségének értékelése. 

  

Ajánlatok formai és tartalmi értékelése, döntési javaslat előkészítése, előterjesztése a 

megbízó felé.  

  

Írásos összegzés és tájékoztató elkészítése, a kötelező hirdetmény formájában. 

 

Megbízott a megbízást – figyelemmel 2.2. pontban részletesen meghatározott 

feladatokra - elfogadja.  

  

3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 

3.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2.2. pontban foglalt 

feladatok maradéktalan, s szerződésszerű  ellátásáért megbízási díj illeti meg, 

melynek mértéke összesen : 1.500.000.-Ft + ÁFA. Az ajánlati dokumentáció 

ellenértéke a megbízottat illeti, a közbeszerzési eljárás során felmerült valamennyi 

költség és díj a megbízottat terheli. 

 

3.2. A megbízási díj a 3.2. pontban részletezettek szerint, a megbízás (rész)teljesítésekor 

esedékes. Megbízott a feladatait a Kbt. által meghatározott határidők betartásával 

köteles elvégezni. A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A 

megbízási díjat a számla kibocsátásától számított 8 banki napon belül kell 

megbízónak kiegyenlíteni.  

 

3.3. Benyújtásra kerülő számlák díjmegosztásának ütemezése közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában: 

 

 3.2.1. Ajánlati felhívás megjelenése:             díj 40 %-a 

 3.2.2. Az összegzés megküldésének napja:                                   díj 50 %-a 

 3.2.3. Szerződéskötés esedékességének napja:       díj 10 %-a. 
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3.4. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

 3.3.1. Ajánlati felhívás megjelenésének napja   

 3.3.2. Az összegzés megküldések napja 

 3.3.3. A szerződéskötés esedékességének napja 

 

 

 

4. Megbízó jogai, kötelezettségei 

 

4.1.  Megbízó köteles mindazon szükséges információval, adatokkal ellátni 

megbízottat, 

            melyek ismerete a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek. 

 

4.2.  Megbízó köteles együttműködni megbízottal. 

 

5. Megbízott jogai, kötelezettségei 

 

 

5.1. A Megbízott a megbízó megbízása alapján a TEÁOR 70.22. „üzletviteli tanácsadás” 

tevékenység keretében látja el feladatát. 

 

5.2. Feladatait a megbízó üzleti érdekeit messzemenőkig figyelembe véve köteles 

maradéktalanul ellátni.  

 

5.3.  Feladat elvégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket megbízott saját maga

 biztosítja. Feladatait a célszerűség és szakszerűség követelményeinek megfelelően

 szabadon látja el. Feladatainak ellátása során, - az ágazati jogszabályok     

          rendelkezéseinek betartása mellett - igénybe vehet közreműködőket, illetve teljesítési

 segédeket azzal, hogy azok magatartásáért sajátjaként felel.  

 

5.4.  Megbízott az adott helyzetben tőle elvárható szakszerű és gondos ügy ellátásra köteles.  

 

5.5. A megbízott a feladat ellátáshoz szükséges időt, annak keretét, mértékét önállóan 

jogosult meghatározni. 

 

5.6. A megbízási jogviszonnyal együtt járó fokozott együttműködési kötelezettség 

teljesítése terén megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy ellátásáról 

kívánságára, szükség esetén e nélkül is folyamatosan tájékoztatni.  

 

5.7. Megbízott külön kötelezettségei: 

 

 5.7.1. A 2.2. pontban meghatározott feladatok magas szakmai színvonalon történő 

ellátása.  
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 5.7.2. A titokvédelem, adatvédelem és a szerződés teljesítése során a hatályos 

jogszabályok betartása. 

 

 5.7.3. A megbízó üzletpolitikai alapelveinek, üzleti érdekeit tiszteletben tartani, 

továbbá az etikai ajánlásokat betartani. 

 

6. Titokvédelem 

 

6.1.  Szerződő felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy megbízott tudomására jutott 

minden a Megbízóra vonatkozó adat, információ úgyszintén a munka elvégzéséhez 

megszabott módszerek kizárólag a Megbízó részére hasznosíthatók és azok üzleti titkot 

képeznek.  

 

6.2. Üzleti titkot képeznek különösen: megbízó adatai, a megkötött szerződések tartalma, 

gazdálkodási adatok, a megbízó tagjainak személyes adatai, információk, valamint 

mindazon adatok melyek titokban maradásához a megbízónak méltányolható érdeke 

fűződik.  

 

6.3. Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért,  

         amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személyek a     

titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeinek megszegése miatt következik be.   

 

7. Szerződésszegésért való felelősség szabályai 

 

7.1.   Megbízott elismeri, hogy teljes felelősséggel tartozik minden olyan veszteségért, kárért, 

amely saját maga, vagy teljesítési segédként bevont harmadik személynek a szerződés 

teljesítése során, akár gondatlan, akár szándékos megszegése illetve megsértése miatt 

következik be.   

 

7.2. Nem tarozik viszont a Megbízott a Megbízó hibájából vagy mulasztásából eredő

 veszteségek, károk megtérítésével. 

 

7.3.   A megbízott a jogszerűen igénybe vett közreműködő teljes tevékenységéért általában 

úgy felel, mintha maga járt volna el. A megbízott által ilyen minőségben okozott kárért 

a károsult harmadik személlyel szemben a megbízó a megbízottal egyetemlegesen 

felelős.  

 

8. A szerződés időtartama 

 

8.1. Szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, az eljárást lezáró jogerős 

döntés meghozataláig, illetőleg jogorvoslati eljárás esetén annak jogerős lezárásáig. 

 

8.2. A szerződés rendkívüli felmondással a másik fél súlyos szerződésszegése esetén

 mondható fel. 
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8.3. A szerződés bármely módon történő megszűntetése esetén megbízottat időkorlát       

nélkül köti a tudomására jutott üzleti titok védelmével és megőrzésével kapcsolatos 

titoktartási kötelezettség, s terheli a titokvédelemmel kapcsolatos helytállási 

kötelezettség.  

8.4. Azonnali hatályú felmondás joga illeti meg Megbízót különösen a következő  

         esetekben: 

 gazdasági információk, statisztikai adatok, belső információk kiszolgáltatása 

illetéktelen személyek részére, 

 a Megbízó hírnevének sértése, veszélyeztetése, 

 képviseleti jogosultságból eredő kötelezettségek megszegése (a Megbízó üzleti 

lehetőségeivel, okmányaival történő visszaélés),  

 megbízott az üzleti titokvédelemmel kapcsolatos kötelezettségét akár szándékosan 

akár gondatlanul megsértette, 

 amennyiben megállapításra kerül, hogy a Megbízott bármely tekintetben a 

Megbízó üzleti érdekeit sértő módon járt el. 

8.5. Megbízott akkor élhet rendkívüli felmondással, amennyiben megtett észrevétele 

ellenére a Megbízó nyilvánvalóan jogszabályt sértő döntést hozott. Továbbá abban az 

esetben, ha a Megbízó a teljesítésigazolás alapján kiállított számla kifizetésével 

késedelembe esik és annak időtartama a 30 napot meghaladja. 

 

 

9. Egyéb rendelkezések 
 

9.1. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi 

felhatalmazással, mely alapján jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek 

jogokat, s vállalnak kötelezettségeket.  

  

9.2.   Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

megfelelő rendelkezései az irányadók. 

 

Jelen szerződést - annak elolvasása és közös értelmezését követően - szerződő felek, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.  

 

 

Szolnok, 2010.  

 

 

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

megbízó      megbízott      

            

- - - 
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4./ Napirendi pont tárgya:  Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének 

elbírálása a Mária Terézia és a Hunyadi út állagának 

megóvására 

    

  Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy érkezett be ajánlat, mely szerint, 

amennyiben a padkázást és az árkok kialakítását vállalja az Önkormányzat, és megjelöli, 

hogy hová szállíthatja a földet, akkor teherautót ingyenesen bocsátják rendelkezésére. Kértek 

árajánlatot az ABOKOM Nonprofit Kft-től, hogy abban az esetben, ha teljes egészében 

elvégzi mindkét útnak a padkázását, árok kialakítását, mennyibe fog kerülni. A teljes díjtétel 

a Mária Terézia út padkázása esetén 301.000,Ft + Áfa, mindkét oldalon, abban az esetben, ha 

az egyik oldalon akkor 172.000,-Ft + Áfa. A Hunyadi út esetében 86.000,-Ft + Áfa mindkét 

oldalon, és 55.900,-Ft + Áfa az egyik oldalra. Ezt tartalmazza az előterjesztés. Kiegészítésül 

elmondta, hogy bármennyire is szeretnék, erre fedezet a költségvetésben nem áll 

rendelkezésre. Minden egyes felajánlást szívesen vesznek, de ezt úgy célszerű, ha 

költségvetés tárgyalásakor kerül betervezésre. Jelenleg a belvízhelyzet az összes tartalékot 

elvitte. Lehetne átcsoportosítani, viszont akkor onnantól kezdve, semmi nem marad év 

végéig és itt az őszi időszak. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslatot támogatta. Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a 2011-es 

költségvetésbe kerüljön betervezésre. Akár mekkora összegről van szó, tervszerűen legyenek 

a padkázások, árok kialakítások betervezve. Minden vállalkozó ilyen jellegű felajánlását a 

város köszönettel veszi. 

 

Dr. Magyar Gábor Sándor: Elmondta, hogy a múlt héten végig járta azokat az utakat, amik 

az utóbbi időben készültek el. Összevetette azzal az útépítéssel, amivel saját településén, ahol 

korábban képviselőként dolgozott, ahogyan ott építették az utakat. Meg kell állapítani, hogy 

vannak elég jelentős különbségek. Továbbra is fenntartotta azon kérését, hogy ezeknek az 

utaknak a műszaki átvételéről, műszaki tartalmáról, paramétereiről szeretne egy betekintést 

kapni. Minden útfejlesztésnek kötelezően előírt eleme, hogy megelőzésképpen a csapadékvíz 

megfelelő elvezetéséről gondoskodni kell. Ezeknek az itteni fejlesztéseknek jó részénél ez 

elmaradt. Szemmel láthatóan olyan szikkasztó árkok kerültek kialakításra, melyek nem 

elvezetik a vizet, csak tárolják, egész közel az úthoz. Ezek az utak már egy tél alatt elég 

komoly károsodást fognak szenvedni, amelynek a helyretétele mindenki számára sokba fog 

kerülni. A felajánlások megelőző jellegű beavatkozásról szólnak. Hunyadi út esetében a nem 

működő árkok azt okozzák, hogy az idő nagy részében a Hunyadi úton áll a víz. Téli 

időszakban legcsekélyebb burkolati hiba több négyzetméter kiterjedésű fagyáshoz fog 

vezetni, aminek rendbetétele miután egyébként úgy is ki kell majd fizetni ezt a költséget, 

tehát a padkázást, egyik esetben, illetve a másik esetben az ároknak a rendbetételét. Viszont 

ehhez társulni fog egy télnyi hiba, melyet meg lehetne előzni. Javasolta, hogy alaposabban 

fontolják meg. Itt van az alkalom arra, hogy a képviselői tiszteletdíjból, akik úgy gondolták, 

hogy szeretnék felajánlani, ehhez hozzájárulhatnának ennek a későbbi feltételeit, máskor 

megbeszélik. Forrásként ezt is meg lehet jelölni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Azért merte mondani, hogy később is megvalósítható a 

dolog, mert mindkét ügyvezető azt írta a levelében, hogy amennyiben ajánlatukat elfogadják, 
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felajánlásukat bármikor teljesítik az önkormányzat igényeihez igazodva. Tehát itt nem volt 

megjelölve, hogy mikor kell megvalósítani. Tudomásul kell venni, hogy jelen belvízhelyzet, 

minden tartalék pénzt elvitt. Az előző évben a megépült utakon kívül pluszban padkázásra, 

kátyúzásra, azon a több kilométer hosszon kívül nincs fedezet a költségvetésben. Nem tudja 

azt mondani, hogy akármennyi pénzzel ezt most be tudják vállalni. Ezt ugyanúgy tervezni 

kell, mint bármi mást. Össze kell gyűjteni más vállalkozók felajánlásait is, és az ehhez  

szükséges önerőt az önkormányzat tudja tervezni. 

 

Habony István: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, és a jövő évi 

költségvetésben javasolta betervezni ennek költségét. Amikor a Pénzügyi Bizottság 

megkapja a vagyongazdálkodási jogkört, összehívásra fognak kerülni az Abonyi vállalkozók 

egy konzultációs megbeszélésre. Köszönettel vette a kérelmezők ilyen irányú felajánlását, 

élni kívánnak vele, amikor ennek anyagi forrásai rendelkezésre állnak. Más vállalkozókat 

sem szeretnének ebből kizárni és tervezhetővé kívánják ezt a folyamatot is tenni, nem pedig 

Ad-Hoc jelleggel, eseti szervezéssel megvalósítani. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a 2011-es költségvetés összeállításakor ezt a 

jelenlegi ügyet is figyelembe vegyék, illetve begyűjtésre kerül a vállalkozók egyéb irányú 

felajánlásai a tervezéskor. Fel kell mérni, hogy kinek, milyen önkormányzati támogatásra 

van szüksége. 

 

Kérdezte van-e több kérdés, hozzászólás? 

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait szavazzanak az előterjesztés és a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett az elhangzott javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

319/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat   

 Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének elbírálása a Mária Terézia és a 

Hunyadi út állagának megóvására 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször 

módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot 

hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetvári Zsuzsanna és Halasi 

Olivér kérelmének megtárgyalására, illetve az utak padkáinak rendbetételére 2011. 

évi költségvetés tárgyalása során visszatér.  

 

2. Képviselő-testület egyeztetést javasol az abonyi vállalkozókkal, a hasonló igények 

felmérése érdekében. 

 

Határidő: 2011. évi költségvetés tárgyalása 

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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A végrehajtásban közreműködik: 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 ABOKOM Nonprofit Kft. Gáspár Csaba ügyvezető igazgató 

 Szigetvári Zsuzsanna 2740 Abony, Radák u. 3. 

 Halasi Olivér 2740 Abony, Radák u. 3. 

 

- - - 

 

5./ Napirendi pont tárgya: Egyebek 

 

Kovács László: Elmondta, hogy sportvezetők és sportolók jelezték felé, hogy a korábban 

megszavazott 2 millió forint támogatással kapcsolatban a pályáztatás megtörtént-e, 

folyamatban van, vagy már átadásra is került? Ez az összeg a költségvetésben betervezésre 

került és a 2 millió forint az elért eredmények függvényében kerülnek felosztásra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: November végére fognak előterjesztést készíteni, nem került 

elvonásra az összeg. Meg fogják nézni és elkészítik az előterjesztést. Elmúlt időszakban az 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság döntött ezen összeg elbírálásáról, nem pedig az 

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság. 

 

Kovács László: Nem a döntést akarta magához venni. Emlékezete szerint október 15-ig 

kellett elbírálni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Utána fog nézni, és tájékoztatni fogja Elnök urat. 

 

Habony István: A Kostyán Andor rendelőintézet ma délutáni átadásán megjelent abonyi 

állampolgárok összessége hűen igazolta, hogy erre a beruházásra szüksége volt a városnak. 

Ezek után a testület felelőssége, a korrekt folyamatos tájékoztatás. Egyrészt az orvosok 

átköltöztetésével kapcsolatosan, a további teendőkkel, a rendelő megnyitásával. Kérte, hogy 

az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal adott felelőse tartsa ezt evidenciában és 

folyamatosan kapjon a lakosság információt, tájékoztatást az átköltöztetésről és arról, mikor 

kezdődik meg a rendelés. Kérdésként merült fel többek részéről, hogy az idén lesz-e 

rendelés? Az biztos, hogy már az idén nem kezdődik meg a rendelés. Kérte a polgármester 

asszonyt és a jegyzőt, hogy ebben a tekintetben a megfelelő tájékoztatás folyamatosan 

történjen meg a lakosság felé. 

- - - 
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Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, így Romhányiné dr. Balogh Edit 

polgármester az ülést bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

   Romhányiné dr. Balogh Edit       Dr. Németh Mónika 

              polgármester         jegyző 

  

 

 

 

Kocsiné Tóth Valéria              Murvainé Kovács Rita 

jegyzőkönyvi hitelesítők 


