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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 28-i üléséről. 

 

Jelen vannak: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, Bánné Hornyik Mária, Csányi 

Tibor, Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, Földi Áron, Gulykáné Gál Erzsébet, Kovács László, 

Krupincza Tibor, Mészáros László, Paczáriné Barna Rozália, Parti Mihály, Pető Istvánné, 

Retkes Mária, Szabó András Istvánné Képviselő-testület tagjai 14 fő. 

 

Napirend tárgyalása közben érkezett: Dudinszky István, Kocsiné Tóth Valéria, Murvainé 

Kovács Rita képviselő. 

 

Távolmaradását jelezte: Habony István képviselő. 

 

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

aljegyző, Dr. Pástét Rita jegyzői titkárságvezető, Kovács Teodóra humán közszolgáltatások és 

munkaügyi osztályvezető, Győri Lászlóné hatósági és építésügyi osztályvezető-helyettes, 

Bóta Lászlóné Okmányiroda vezetője, Tóth Jánosné Gazdasági Osztály vezetője, Mátyus 

Zoltánné településfejlesztési osztályvezető-helyettes, Bagi Mihály Településfejlesztési 

ügyintéző, Bankó Gábor Okmányirodai ügyintéző és Szekeres Marianna jegyzőkönyvvezető.  

 

Meghívottként jelen volt: Tóth Róbert KÁR-MENTOR Bt. képviseletében, Sulyok Istvánné 

mb. ügyvezető igazgató ABOKOM Nonprofit Kft, Ádám Jánosné az Abokom Nonprofit Kft. 

könyvelője 

 

Jelen volt továbbá: Györe Tibor Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesülete Abonyi 

Szervezete képviseletében, Temesközy Tamás Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja, 

Lőrinczy Veronika újságíró 

 

Állampolgári megjelenés: 1 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 14 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot. Névsor szerint Mészáros László és Parti 

Mihály képviselők a jegyzőkönyv hitelesítők. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 12 igen és 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett (1 fő nem szavazott) elfogadta Mészáros László és Parti Mihály jegyzőkönyv 

hitelesítők személyét. 

 

 

- - - 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Felvételre javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokon 

túl a „A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló 

és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra került (KMRFT-

CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség” c. napirendi pontot a nyílt ülés 

19. napirendi pontjaként. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a napirendi pont felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

145/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból 

megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 

kiírásra került (KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőség című napirendi pont felvételéről 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony 

Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú rendelet 16. § (7) bekezdésében 

foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A 2009. évi decentralizált fejlesztési és 

területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi 

Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések 

támogatása területi kötöttség nélkül című (KMRFT-CEDE-2009) pályázati 

kiíráson történő részvételi lehetőség” című napirendi pontot a képviselő-testületi 

ülésen a nyílt ülés 19. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

 

Felvételre javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl a „A területi kiegyenlítést 

szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI) pályázaton való részvétel” c. napirendi pontot a 

nyílt ülés 20. napirendi pontjaként. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a napirendi pont felvételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a napirendi pont felvételét elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

146/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI) 

pályázaton való részvétel című napirendi pontok felvételéről 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe 

véve Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú 

rendelet 16. § (7) bekezdésében foglaltakat, a meghívóban nem szereplő „A 

területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI) 

pályázaton való részvétel” című napirendi pontot a képviselő-testületi 

ülésen a nyílt ülés 20. napirendi pontjaként napirendre tűzi. 

 

 

- - - 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Levételre javasolta a meghívóban kiadott 8. „Az útépítések 

miatt indokolt vízvezetékcseréhez szükséges fedezet biztosítása” és a 23. „Abony Város 

Önkormányzata és Fekete Tibor bérlő között létrejött bérleti szerződés felmondása” című 

napirendi pontokat.  

 

Mészáros László: Köszöntötte a jelenlévőket. Levételre javasolta a meghívóban kiadott 7. 

„Az útjavítások megkezdése, a vasúti kő felhasználása” című napirendi pontot. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek javaslata a napirendi 

pontokat érintően? 

Javaslat nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott 7. és 8. napirendi pont 

levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a meghívóban kiadott 7. és 8. napirendi pont 

levételét 13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

147/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az útjavítások megkezdése, a vasút kő felhasználása és az útépítések miatt 

indokolt vízvezetékcseréhez szükséges fedezet biztosítása című napirendi pontok 

levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő „Az 

útjavítások megkezdése, a vasút kő felhasználása” című és „Az útépítések miatt 

indokolt vízvezetékcseréhez szükséges fedezet biztosítása” napirendi pontokat a 

képviselő-testületi ülés napirendjéről leveszi. 

 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott 23. napirendi pont 

levételéről. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a meghívóban kiadott 23. napirendi pont levételét 

13 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta és a következő határozatot 

hozta: 

 

148/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Az Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor bérlő között létrejött bérleti 

szerződés felbontása című napirendi pont levételéről 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV törvényben biztosított jogkörében eljárva a meghívóban szereplő 

„Abony Város Önkormányzata és Fekete Tibor bérlő között létrejött bérleti 

szerződés felmondása” című napirendi pontot a képviselő-testületi ülés 

napirendjéről leveszi. 

- - -  



5 

 

Meghívóban kiadott napirend 

        Előadó: 

 

Zárt ülés: 

 

 

1. Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános   Bánné Hornyik Mária 

Iskolában      Oktatási és Kult. Biz. Eln. 

 

2. Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezet- Krupincza Tibor 

rendezése Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A Közbesz. Ad-Hoc Biz. Eln. 

-2008-0040 azonosító számú projekt kivitelezési 

feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 
3. „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az Romhányiné dr. Balogh Edit 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című Polgármester 

és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-s azonosító  

számú pályázat megvalósítására irányuló közbe- 

szerzés hirdetményének megtárgyalása 

 

4. Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

5. Fellebbezések elbírálása    Habony István 

       Szoc. és Eü. Biz. Eln. 

Nyílt ülés: 

 

1. Tájékoztató a 2008. évi gyermekjóléti és gyermek-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

védelmi feladatok ellátásáról    Polgármester 

 

2. A gyermekek védelméről szóló 6/2000. (II.29.)  Romhányiné dr. Balogh Edit 

számú rendelet felülvizsgálata    Polgármester 

 

3. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapító okiratainak módosítása    Polgármester 

 

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról   Habony István 

szóló 5/2000. (II.29.) rendelet módosítása  Szoc. és Eü. Biz. Eln. 

 

5. Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2008. évi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

mérlegbeszámolójának ismertetéséről   Polgármester 

 

6. Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. . Romhányiné dr. Balogh Edit 

2007-2008. évi munkájáról, gazdálkodásának  Polgármester 

helyzetéről 

 

7. Az útjavítások megkezdése, a vasúti kő felhasználása Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

8. Az útépítések miatt indokolt vízvezetékcseréhez Romhányiné dr. Balogh Edit 

szükséges fedezet biztosítása    Polgármester 

 

9. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

1/2009. (II.27.) számú rendeletének módosításáról Polgármester 
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10. A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés  Romhányiné dr. Balogh Edit 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtására  Polgármester 

 

11. Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú  Romhányiné dr. Balogh Edit 

üzletrészének közös tulajdonná alakítására  Polgármester 

vonatkozó szerződés jóváhagyása 

 

12. A gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó Romhányin dr. Balogh Edit 

közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet   Polgármester 

megbízása 

 

13. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  Romhányiné dr. Balogh Edit 

tetőcseréje és statikai megerősítése tárgyú  Polgármester 

 közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

 megbízása 

  

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

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás Polgármester 

fejlesztése című projekt műszaki ellenőri  

feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

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

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás Polgármester 

fejlesztése című projekt könyvvizsgálói feladatainak  

ellátására cég kiválasztása 

 

16. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér    Romhányiné dr. Balogh Edit 

környezetrendezése Abonyban c. projekt műszaki Polgármester 

ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

17. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér    Romhányiné dr. Balogh Edit 

környezetrendezése Abonyban c. projekt   Polgármester 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

18. „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása Romhányiné dr. Balogh Edit 

az élhetőbb település megvalósítása érdekében”  Polgármester 

című és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-s azonosító 

számú pályázathoz a projekt műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására történő cég kiválasztása 

 

19. „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az Romhányiné dr. Balogh Edit 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című Polgármester 

és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-s azonosító  

számú pályázat könyvvizsgálói feladatainak 

ellátására cég kiválasztása 

 

20. KMRFT-TEUT Abony Város belterületi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Apponyi út burkolatjavítása projekt műszaki  Polgármester 

ellenőri feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 

21. Közép-magyarországi Operatív Program keretében Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés a köz- Polgármester 

szolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” c. és a 
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KMOP-2009-4.5.3. kódjelű páláyzati kiíráson 

történő részvételi lehetőség 

 

22. A 2003. évi decentralizált fejlesztési és terület-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztési célirányzatból megvalósuló és a  Polgármester 

Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009. 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségre 

 

23. Az Abony Város Önkormányzata és Fekete Tibor  Romhányiné dr. Balogh Edit 

bérlő között létrejött bérleti szerződés felmondása Polgármester 

 

24. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a módosított napirendi pontok 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 

mellett a módosított napirendeket egyhangúlag elfogadta. 

 
Napirend 

        Előadó: 

 

 

Zárt ülés: 

 

 

1. Vezetői megbízás a Somogyi Imre Általános   Bánné Hornyik Mária 

Iskolában      Oktatási és Kult. Biz. Eln. 

 

2. Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezet- Krupincza Tibor 

rendezése Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A Közbesz. Ad-Hoc Biz. Eln. 

-2008-0040 azonosító számú projekt kivitelezési 

feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 
3. „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az Romhányiné dr. Balogh Edit 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című Polgármester 

és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-s azonosító  

számú pályázat megvalósítására irányuló közbe- 

szerzés hirdetményének megtárgyalása 

 

4. Közbeszerzési AD-HOC Bizottság megbízása  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

5. Fellebbezések elbírálása    Habony István 

       Szoc. és Eü. Biz. Eln. 

Nyílt ülés: 

 

1. Tájékoztató a 2008. évi gyermekjóléti és gyermek-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

védelmi feladatok ellátásáról    Polgármester 
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2. A gyermekek védelméről szóló 6/2000. (II.29.)  Romhányiné dr. Balogh Edit 

számú rendelet felülvizsgálata    Polgármester 

 

3. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények  Romhányiné dr. Balogh Edit 

alapító okiratainak módosítása    Polgármester 

 

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról   Habony István 

szóló 5/2000. (II.29.) rendelet módosítása  Szoc. és Eü. Biz. Eln. 

 

5. Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2008. évi   Romhányiné dr. Balogh Edit 

mérlegbeszámolójának ismertetéséről   Polgármester 

 

6. Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. . Romhányiné dr. Balogh Edit 

2007-2008. évi munkájáról, gazdálkodásának  Polgármester 

helyzetéről 

 

7. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló Romhányiné dr. Balogh Edit 

1/2009. (II.27.) számú rendeletének módosításáról Polgármester 

 

8. A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés  Romhányiné dr. Balogh Edit 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtására  Polgármester 

 

9. Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú  Romhányiné dr. Balogh Edit 

üzletrészének közös tulajdonná alakítására  Polgármester 

vonatkozó szerződés jóváhagyása 

 

10. A gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó Romhányin dr. Balogh Edit 

közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet   Polgármester 

megbízása 

 

11. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola  Romhányiné dr. Balogh Edit 

tetőcseréje és statikai megerősítése tárgyú  Polgármester 

 közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

 megbízása 

  

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

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás Polgármester 

fejlesztése című projekt műszaki ellenőri  

feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

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

igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás Polgármester 

fejlesztése című projekt könyvvizsgálói feladatainak  

ellátására cég kiválasztása 

 

14. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér    Romhányiné dr. Balogh Edit 

környezetrendezése Abonyban c. projekt műszaki Polgármester 

ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

15. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér    Romhányiné dr. Balogh Edit 

környezetrendezése Abonyban c. projekt   Polgármester 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

16. „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása Romhányiné dr. Balogh Edit 
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az élhetőbb település megvalósítása érdekében”  Polgármester 

című és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-s azonosító 

számú pályázathoz a projekt műszaki ellenőri 

feladatainak ellátására történő cég kiválasztása 

 

17. „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az Romhányiné dr. Balogh Edit 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című Polgármester 

és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-s azonosító  

számú pályázat könyvvizsgálói feladatainak 

ellátására cég kiválasztása 

 

18. KMRFT-TEUT Abony Város belterületi  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Apponyi út burkolatjavítása projekt műszaki  Polgármester 

ellenőri feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 

19. A 2009. évi decentralizált fejlesztési és terület- Romhányiné dr. Balogh Edit  

fejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a  Polgármester 

Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési  

Tanács által kiírásra került önkormányzati  

fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 

 című (KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson 

 történő részvételi lehetőség 
 

20. A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati  Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztések (TEKI) pályázaton való részvétel Polgármester 
 

21. Közép-magyarországi Operatív Program keretében Romhányiné dr. Balogh Edit 

kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés a köz- Polgármester 

szolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” c. és a 

KMOP-2009-4.5.3. kódjelű páláyzati kiíráson 

történő részvételi lehetőség 

 

22. A 2003. évi decentralizált fejlesztési és terület-  Romhányiné dr. Balogh Edit 

fejlesztési célirányzatból megvalósuló és a  Polgármester 

Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009. 

pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségre 

 

 

23. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról  Romhányiné dr. Balogh Edit 

Polgármester 

 

-  - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek napirend előtti hozzászólása? 

Napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

- - - 

 

A napirendi pontok elfogadása után a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta tovább 

munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült! 

 

- - - 
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A zárt ülés után a Képviselő-testület a Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezet-

rendezése Abonyban (I. ütem), KMOP-5.2.1/A-2008-0040 azonosító számú projekt 

kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése 

után a nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalásával folytatta tovább munkáját.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Felkérte Tóth Róbert közbeszerzési tanácsadót, hogy 

ismertesse a közbeszerzési eljárás eredményét. 

 

Tóth Róbert: Elmondta, hogy Abony Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 

Lehetőségeink Fő tere – Kossuth tér környezet-rendezése Abonyban (I. ütem), KMOP-

5.2.1/A-2008-0040 azonosító számú projektre. Szükségessé vált a kivitelező kiválasztása, 

melyre közbeszerzési eljárást hirdettek meg. A közbeszerzési felhívás közzétételre került, 

minden megfelelően történt. A közbeszerzési hirdetmény megjelent a Közbeszerzési Értesítő 

2009. XX. számában, majd pedig a XXIVI. számban. Időközben módosítások történtek a 

hirdetményben, de minden módosítás átvezetésre és megküldésre került. Összesen 17 fő 

vásárolta meg a kivitelezési dokumentációt, egyszer volt szükség módosításra. Ezután 

elkészült a végleges terv. Végül a 17-ből 10 ajánlattevő maradt, két esetben lett volna szükség 

hiánypótlásra, de a hiánypótlás nem történt meg. A 8 megmaradt ajánlattevőből két 

ajánlattevő konzorciumot hozott létre, végül ők nyújtották be a sikeres ajánlatokat. A nyertes 

pályázó, az Abony – Kossuth tér 2009 Rekonstrukció Konzorcium, amennyiben ők nem írják 

alá a szerződést, akkor a 2. helyen álló legolcsóbb ajánlattevőt kell a nyertesként kihirdetni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte Tóth Róbertnek az ismertetést, gratulált a 

nyertes pályázónak, és sok sikert kívánt. 

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy megkereste a szolnoki Hetényi Géza Kórház, hogy az új 

Abonyban épülő Egészségügyi Centrum kapcsán csatlakozzon a város a szolnoki kórházhoz.  

Létezik egy együttműködés a Sanamed Kht. és a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház között. Úgy 

gondolta, hogy a majd a megépülő Egészségügyi Centrum kapcsán, mindenképpen szükség 

van egy három oldalú kompromisszumra Abony város, a szolnoki Hetényi Géza és a ceglédi 

Toldy Ferenc Kórház között. Mivel a ceglédi kórház látja el jelenleg is az abonyi betegeket, 

véleménye szerint nem volna etikus kapcsolódni a Hetényi Géza Kórházhoz. A tárgyalások 

már folyamatban vannak, Dr. Pusztai Dezső főorvos úrral már egyeztettek, de ez a dolog nem 

az önkormányzat hatáskörébe tartozik, mert a Regionális Egészségügyi Tanács a szolgáltató 

szerv. Az érdek mindenképpen az lenne, hogy a pályázatot semmiképpen ne veszélyeztessék. 

Az Önkormányzat kezdeményezhet, de jelenleg nincsen ilyen helyzetben. A három fél közös 

megegyezésére van szükség.  

 

Továbbá elmondta, hogy a Keviterv Kft.-től megérkezett az Ivóvíz pályázattal kapcsolatos 

költségkalkuláció, melynek értelmében jelentős vízdíjemelésre lehet számolni, amennyiben a 

pályázat megvalósul. Győrffy István a Keviterv Plusz Kft. ügyvezetője a következő testületi 

ülésen jelen lesz, és felvilágosítást fog adni, továbbá napirendi pont lesz, így mind a 

bizottságok, mind pedig a Képviselő-testületi tárgyalni fogja. 

 

A beadásra került ovi-suli pályázat elbírálása megtörtént, melyből a Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde  15 millió forint támogatás nyert, de az iskola sajnálatos módon nem nyert.  

 

Kérdezte, hogy mielőtt megkezdenék a nyílt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását, van-e 

valakinek napirend előtti kérdése, hozzászólása? 
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Kovács László: Kérdezte, hogy történt-e már intézkedés az ügyben, hogy az Andrássy utca 

lakói panasszal éltek az Önkormányzat felé, hogy az Abokom Kft. hulladékszállító autója 

megrongálta a betonjárdát, és azt helyre kellett állítani? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Meg kell nézni a költségvetést, amennyiben valóban az 

Abokom szállító járműve tette tönkre a járdát, akkor a karbantartási keret terhére ki kell nekik 

javítani. 

 

Mészáros László: Nagyon meglepő volt számára a Keviterv Kft. levele, hogy várhatóan 

50%-ot vízdíjemelés várható, a pályázat kapcsán. További tárgyalásokat javasolt ez ügyben. 

Az elmúlt testületi ülésen tárgyalták az Egészségügyi Centrumra kiírt közbeszerzési 

hirdetmény módosítását, mely kapcsán elmondta, hogy a pályázatot hamarosan ki kell írni, 

hogy a forrásokat le tudják hívni, illetve a beruházás elkezdődhessen. Nem tudja, hogy a 

kiírás megtörtént-e, mert úgy tudja, hogy a hirdetmény nem jelent meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy következő testületi ülésen Győrffy István a 

Keviterv Plusz Kft. ügyvezetője jelen lesz, és minden kérdésre, felvetésre válaszolni fog, 

továbbá napirendi pont lesz. Az Egészségügyi Centrum kapcsán az Eunitas Kft, mint 

lebonyolító azt az információt adta, hogy az alvállalkozókra is azoknak a feltételeknek kell 

érvényesülnie, mint a fővállalkozóra. 2009. május 19-ére lettek készen a tervellenőr által 

véleményezett kiviteli tervek. Ez szükséges ahhoz, hogy a kiírás meg tudjon jelenni.  

 

Pető Istvánné: Elmondta, hogy az előző testületi ülésen tájékoztatta a jelenlévőket, illetve az 

Abokom Nonprofit Kft. képviselőjét, hogy megjelent az illegális hulladéklerakók 

felszámolására egy pályázat. Sajnálattal vette tudomásul, hogy ez a pályázat nem került 

benyújtásra, pedig a városban nagyon sok az illegális hulladéklerakók száma. A közcélú 

munkások a Baross Gábor úton kaszáltak a múlt hét folyamán, melynek rendbetétele után, 

valaki illegálisan szemetet, illetve gyógyszereket helyezett el, kérte, hogy ez kerüljön 

kivizsgálásra.  

A hulladék-kezelési hátralékkal kapcsolatosan több lakos is kapott egy értesítő levelet egy 

behajtó cégtől. Az Abokom vezetőségétől olyan tájékoztatást kaptak, hogy nem behajtásra, 

hanem beszedésre van kiadva egy külsős cégnek. A levél tartalma alapján, ezt a hátralékot a 

behajtó cég bankszámlájára kell befizetni, és csak az összeg van megjelölve, más információt 

a levél nem tartalmaz. Kérdezte, hogy van-e elévülési idő, mert 2003-tól kötelező a 

hulladékszállítás, vagy csak az utolsó öt évet vették alapul? 

A csatornabekötésekkel kapcsolatosan is történnek vizsgálatok. Kérdezte, hogy ezt is más 

külső behajtó cégnek adják ki? Véleménye szerint a vízdíjbeszedők is ellenőrizhetnék az 

adatokat, mert ők minden hónapban leolvassák a vízórákat.  

Kérte, hogy a Jókai úton, a nyárfa soron, van egy kiszáradt nyárfa, ezzel kapcsolatosan meg 

kellene tenni a szükséges intézkedéseket.  

Kérdezte, hogy a településfejlesztési koncepció mikor kerül vissza Képviselő-testület elé? 

Kérte, hogy a PEMÁK-ot keressék fel, hogy a fennhatóságuk alá tartozó utakról a szemetet 

szállítsák el.  

A Coop üzlet előtti terület előtt, nagyon nagy a gaz, ezt is meg kellene vizsgálni és intézkedni. 

 

Dr. Németh Mónika: Az Egészségügyi Centrummal kapcsolatosan elmondta, hogy mind a 

testületi határozatot, mind pedig a terveket haladéktalanul továbbították, de írásbeli 

visszajelzés a felhívást illetően nem érkezett a hivatalba.  
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Parti Mihály: Véleménye szerint, amennyiben működne a mezőőri szolgálat, az nagy 

segítséget nyújtana a közterület felügyelőknek az elhanyagolt területek és az illegális 

szemétlerakók felszámolásával kapcsolatosan.  

A Vörösmarty úti Játszótéren a fák nagyon rosszul fakadnak, ezeknek a fáknak a helyére 

véleménye szerint újakat kellene ültetni. 

Javasolta a vásártartással kapcsolatosan a nagyobb körültekintést, hogy ne ütközzenek más 

rendezvényekkel.  

A közműfejlesztések és hibaelhárítások kapcsán az utak állapotát minél előbb rendbe kell 

tenni, mert balesetveszélyes.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a közmunka program kapcsán a 

közmunkások jelentős mértékben javították a város belterületének gondozottságát, illetve a 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetét minden nap megtisztítják. Nagy, egybefüggő 

területeknél az Abokom fogja gépi kaszálással rendben tartani a területet. Jövő hónapban fog 

készülni egy részletes beszámoló a közmunka programmal kapcsolatosan, jelenleg 58 fő van 

foglalkoztatva.  

Az illegális hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatosan elmondta, hogy ilyen irányú 

pályázat benyújtásához szükség van környezetvédelmi programmal, illetve a költségvetésben 

erre elkülönített összeggel kell rendelkezni, de jelenleg ez nem áll rendelkezésre. A 

Kisebbségi Önkormányzat és a közterület felügyelőkkel együttesen összegyűjtötték, hogy 

mely háztartások azok, amelynél jelentős mértékű szemét van felhalmozódva, ezeknél a 

hátrányos helyzetű családoknál konténereket fognak megrendelni, és így fogják elszállítani a 

szemetet.  

A behajtásokkal kapcsolatos levelek ügyében az ügyfelek hozzá is fordultak panasszal, hogy 

ez mennyire volt jogszerű, arról már Jegyző Asszony nyilatkozott.  

Tudomása szerint a Közútkezelő a közelmúltban kaszáltatta a fennhatósága alá tartozó 

területeket. 

A Játszótérre kiültetett fák minden nap öntözve vannak, de a fákra garancia van, és az 

elpusztult fák helyett ősszel újak kerülnek elültetésre.  

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a közterület felügyelők folyamatosan járják a várost, 

több mint 40 esetben küldtek ki felszólítást, most járnak le a kiértesítések, amennyiben nem 

történik érdemi változás, akkor további szankciókat fognak alkalmazni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérte, hogy az önkormányzati tulajdonú Szél kastély környezetét is le 

kellene kaszálni. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek napirendi előtti kérdése, 

hozzászólása? 

Több napirend előtti kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

- - - 

 

1./ Napirendi pont tárgya: Tájékoztató a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról 

 

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság Elnöke 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik Máriát, 

hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat.  
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Bánné Hornyik Mária: Elmondta, hogy az Oktatási Bizottság megtárgyalta a napirendi 

pontot. Minden intézmény jelezte, nagy probléma, hogy egyre növekszik a nevelőszülőknél 

élő gyermekek száma, és sajnos ezekkel a gyerekekkel nagyon sok gond van. Ismertette az 

Oktatási Bizottság határozatát, mely szerint hozzanak létre egy fórumot, és a nevelőszülőkkel 

együtt próbáljanak megoldást keresni a felmerülő problémákra. Nem kívánt az 

előterjesztéshez további kiegészítést tenni. 

 

Parti Mihály: Elmondta, hogy már a megkapott anyagból is látszik, hogy nagyon sok a 

városban a nevelőszülőknél élő állami gondozott gyermekek száma. Véleménye szerint ennek 

határt kellene szabni, figyelembe kellene venni, hogy  mekkora a város befogadó képessége.  

 

Retkes Mária: Kérdezte, hogy a nevelőszülői hálózat képviselői milyen arányban voltak a 

jelen a bizottsági ülésen?  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a Pest megyei TEGYESZI munkatársával 

már beszéltek erről, és már sokkal jobban ellenőrzik a nevelő szülői hálózatot. Véleménye 

szerint nem is a gyermekkel van a probléma, sok esetben nem megfelelő a szülői háttér, ahová 

bekerülnek. Ezekre a többségében sérült gyermekekre még inkább oda kellene figyelni, 

felkarolni őket, melyhez nagyon fontos, hogy milyen családi légkörbe kerülnek be, milyen 

szülői háttér van mögöttük. Itt kellene az ellenőrzést megerősíteni. Véleménye szerint csak 

olyan személyhez kerülhessenek állami gondozott gyermekek, ahol minden feltétel biztosított 

a gyermek egészséges fejlődéséhez.  

 

Bánné Hornyik Mária: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen Gebeiné Hangyál Gabriella a 

Gyámhivatal vezetője volt jelen, illetve a helyi nevelési- oktatási intézmények vezetői. 

Javasolta a bizottság, hogy szintén a nevelési- oktatási intézmények vezetőivel, és a 

nevelőszülői hálózattal egyetemben augusztus hónapban tartsanak meg egy fórumot. 

Elmondta, hogy az előterjesztésben szerepel, hogy milyen szervezetek és alapítványok 

küldenek a városba gyerekeket, megkérték Gebeiné Hangyál Gabriellát, hogy ezeket a 

szervezeteket és alapítványokat is hívják majd meg.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta a fórum létrehozását, valamint a tájékoztató 

elfogadását. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatási, Sport és 

Kulturális Bizottságot egy fórum megszervezésére a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szervezetekkel, valamint a nevelési és oktatási intézményekkel a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonysága érdekében. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

módosító javaslatának elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító javaslatát egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tájékoztató és a kiegészített határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett a tájékoztatót és a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

156/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva tekintettel a 149/1997. (IX.10.) sz. 

Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Szociális és Egészségügyi, valamint az Oktatási, Sport 

és Kulturális Bizottságot, egy fórum megszervezésére a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szervezetekkel, valamint a nevelési és oktatási intézményekkel a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának hatékonysága érdekében. 

 

- - - 

 

2./ Napirendi pont tárgya: A gyermekek védelméről szóló 6/2000. (II.29.) számú 

rendelet felülvizsgálata  

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat, valamint a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát. Kérdezte, hogy van-e 

valakinek kérdése? 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, és a 

bizottsági ülésen elhangzott, hogy a rendelet 11 §/B. pontjában foglaltak alapján a gyermekek 

kapják meg az összegeket, ehhez képest ezt nem látja a mostani rendelet-tervezetben.  

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a mostani rendeletben ugyanaz a szövegrész került 

átemelésre, ami az előző rendeletben már szerepel, nem történt változás. A szervezet hozza be 

a kérelmet, de a gyerek kapja meg az összeget.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy a rendelet-tervezet 9.§ bc, pontjába kerüljön 

bele a „gyógyászati segédeszköz” is, a ba, pontba, hogy „nagyszülő halála”, az ac, pontba 

pedig, hogy „önhibáján kívüli nagyfokú jövedelem kiesés”.  

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a gyermekekkel kapcsolatos költségeket lehet a 

kérelemben hivatkozásként beleírni. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Kérdezte Kovács Teodórát a Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi 

Osztály vezetőjét, hogy áll az idei évre vonatkozó rendkívüli gyermekvédelmi támogatási 

keret? 

 

Kovás Teodóra: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az idei keretből megközelítőleg 

70% került felhasználásra.  
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Dr. Egedy Zsolt: Véleménye szerint jogi szempontból kellene leszabályozni, mert a 

segélyezés jelentős költségeket jelent a város számára. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy folyamatosan kér tájékoztatást, hogy hogyan 

áll a segélyezési keret. Javasolta, hogy kerüljön át ez a hatáskör a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság hatáskörébe. 

 

Pető Istvánné: Javasolta, hogy a rendelet-tervezet 9. § ba, pontjába kerüljön bele, hogy „a 

gyermekkel közös háztartásban élő nagy szülő”. 

 

Kiment az ülésteremből Földi Áron képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

Kovács László: Véleménye szerint mivel a jelenlegi rendeletet szinte teljes egészében át kell 

módosítani, és egy teljesen új rendelet lépne annak helyébe, továbbá figyelembe véve a 

módosító javaslatokat, javasolta, hogy az elhangzott módosításokat beépítve hozzák vissza a 

következő testületi ülésre.  

 

Paczáriné Barna Rozália: Ismertette a Szociális és Egészségügyi Bizottság határozati 

javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezet 13.§ (2) bekezdéséből hiányzik a Montáh Imre 

Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény neve, ezt 

kérte a bizottság, hogy kerüljön bele. 

 

Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a Humán Osztály munkatársai rendszeresen tartanak 

környezettanulmányt, minden egyes esetben egyeztetés történik a vezetőséggel. A rendelet-

tervezetet a Közép-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal áttanulmányozta, és az 

ellen kifogást nem emelt, megfelelőnek találta. A rendelet-tervezet 10.§ (3) bekezdésében a 

hivatkozást javítani kell a 20.§ (7) pontjában foglaltakra. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Kovács László: Javasolta, hogy következő testületi ülésre hozzák vissza a napirendi pontot.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak 

Kovács László javaslatáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással a 

fenti javaslatot nem támogatta. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a rendelet-tervezet 10.§ (3) 

bekezdésében szereplő hivatkozás, a 20.§ (7) pontjában foglaltakra módosul. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 13 igen, 0 nem szavazattal 

és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a 13.§ (2) pontjába a 

Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény neve kerüljön bele. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosító javaslatot 13 igen, 0 nem szavazattal 

és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak arról, hogy a rendelet-tervezet 9.§ bc, 

pontjába kerüljön még bele, hogy „gyógyászati segédeszköz”. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a kiegészítést 10 igen, 0 nem szavazattal és 3 

tartózkodás mellett, a kiegészítést elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak egyben a rendelet megalkotásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezet a fenti módosításokkal és 

kiegészítésekkel együtt 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

  

     9/2009.(VI.02.) rendelete 

 

a gyermekvédelem helyi szabályairól 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. 16. §. /1/ bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1) bekezdés b.) pontja, a 21. §, a 

29. § és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek törvényben 

biztosított jogainak és érdekeinek érvényesítése érdekében az egyes gyermekjóléti 

alapellátások formáiról, az ellátásokra való jogosultság feltételeiről, valamint azok 

érvényesítésének garanciáiról a következő rendeletet alkotja:  

 

I. RÉSZ 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási 

formák alkalmazásához – a helyi sajátosságokat figyelembe véve – a feltételrendszert és 

eljárási szabályokat meghatározza, továbbá megállapítja a személyes gondoskodást nyújtó 

alapellátások formáit és azok igénybevételének módját, valamint a jogosultsági és eljárási 

szabályokat. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

2. § 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Abony Város Önkormányzat közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező: 

a.)  magyar állampolgárra 
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b.) ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a letelepedett, bevándorolt, illetve 

befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert, illetve 

hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire  

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének 

időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három 

hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a 

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Abony 

Város Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik 

(2) A Rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében kiterjed az 

Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról 

és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen az 

önkormányzat közigazgatási területén tartózkodó gyermekeire is. 

(3)  E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül 

az önkormányzat területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermekek 

védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági 

intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral 

járna. 

 

 

Értelmező rendelkezések 

 

3. § 

 

a.) Gyvt. 5. § - ban meghatározott rendelkezések 

b.) súlyos megbetegedés: a gyermek 30 napot meghaladó kórházi kezelése, vagy a gyermeket 

ért súlyos baleset, vagy a gyermek tartós folyamatos gyógykezelését igénylő betegség 

c.) szociálisan rászorult: az a gyermek, illetve fiatal felnőtt, akinek családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét; 

kivéve e rendelet 11/B. § - ban foglaltakat 

 

 

II. RÉSZ 

 

A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE 

 

4.§. 

 

(1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 

hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek, helyettesítő védelmének biztosítására 

irányuló tevékenység. 

(2) A képviselő-testület e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, 

illetve a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. 

(3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és 

személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: 

 

a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások 

aa.) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

ab.) alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulás 
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ac.) táboroztatási támogatás 

 

 

b.) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: 

ba.) gyermekjóléti szolgáltatás, 

bb.) gyermekek napközbeni ellátása, 

bc.) gyermekek átmeneti gondozása 

  

5. § 

 

Hatáskör 

 

(1)  

a.) E rendeletben szabályozott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról átruházott 

hatáskörben a  Polgármester dönt. 

b.) E rendeletben szabályozott alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulásáról 

átruházott hatáskörben az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság dönt. 

(2) E rendeletben szabályozott térítési díj kedvezményről és a táboroztatási támogatásról 

átruházott hatáskörben  a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. 

 

 

III. RÉSZ 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 

6. § 

 

(1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a Gyvt. 19-

20/A. § - ban foglaltak alapján történik. 

 

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

 

7. § 

 

(1) A kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása a Gyvt. 20/B. 

§ - ban foglaltak alapján történik. 

 

Óvodáztatási támogatás 

 

8. § 

 

(1)  Az óvodáztatási támogatás folyósítása a Gyvt. 20/C. § - ban foglaltak alapján történik. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

9.§ 
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(1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult a gyermek, ha az őt gondozó család 

időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 

helyzetbe került.  

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 

a.) időszakos létfenntartási gond 

aa.) a gyermek iskoláztatásával kapcsolatos kiadás (kivéve a felsőfokú oktatási intézményben 

tanulót) 

ab.) családot ért elemi kár 

ac.) munkahely elvesztése miatt kialakult átmeneti anyagi nehézség 

ad.) szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása; a gyermek 

fogadásának előkészítése 

b.) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet 

ba.) szülő halála 

bb.) a gyermek tartós- vagy átmeneti nevelésbe vételének megszűnése, családba való 

visszahelyezése 

bc.) gyermek súlyos megbetegedése, gyógyászati segédeszköz beszerzése 

 

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással, az 

iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat az intézmény által kiállított igazolással, az 

elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, a nevelésbe vétel megszűnését gyámhivatali 

határozattal, a betegséget szakorvos vagy háziorvos által kiadott igazolással kell bizonyítani. 

Az elemi kár tényét az eljáró szerv környezettanulmány útján állapítja meg. 

(4) Nem állapítható meg rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

a.) ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét meghaladja 

b.) ha a támogatást nem a (2) bekezdésben meghatározott esetekre kérik 

c.) a (2) bekezdés aa.) pontja esetén felsőoktatási intézményben tanuló részére 

d.) a családot ért elemi kár esetén, ha a biztosító a kár teljes összegét megtérítette 

e.) a környezettanulmány során megállapítást nyert, hogy a benyújtott jövedelemnyilatkozat 

és az ahhoz csatolt igazolások adatai nem valósak és a gyermek vonatkozásában anyagi 

veszélyeztetettség nem áll fenn 

 

 (5) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás évente egy alkalommal nyújtható, és összege 

legfeljebb, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyező mértékű lehet. 

 

10.§ 

 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható. 

(2) Természetbeni ellátás lehet különösen, a gyermekintézmény étkezési térítési díj 

térítésének megfizetése, tankönyv, tanszer, és tandíj. 

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formában való nyújtásáról 

a hatáskör gyakorlója környezettanulmány lefolytatását követően dönt, kivéve a rendelet 20. § 

(7) bekezdésében foglaltakat. 

 

11./A. § 

 

Alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulás 

 

(1) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a Gyulai 

Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben művészeti 

képzésben résztvevő gyermekek részére a fizetendő térítési díjhoz hozzájárulás 
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adható. A hozzájárulást az igénybevétel időtartamára, de legfeljebb egy évre lehet 

megállapítani. 

(2)  Az alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulás csak egy művészeti szakágban 

való részvételhez vehető igénybe, és azon gyermekek jogosultak a hozzájárulásra, akik 

művészetoktatási tanulmányaikat a 2005/2006. tanévet megelőzően kezdték meg, és a 

térítési díj teljes összegét az intézmény házirendjében meghatározott határidőre 

befizették. 

(3) A hozzájárulás mértéke a térítési díj 34 %-a, de legfeljebb évi 5100 Ft. 

(4) Az alapfokú művészetoktatási térítési díj hozzájárulási kérelmet az intézmény 

vezetőjének lehet benyújtani. A jogosult növendékek névsorát az intézmény vezetője 

nyújtja be az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottsághoz a térítési díj befizetési 

határidejét követő 15 napon belül. 

 

11./B. § 

 

Táboroztatási támogatás 

 

(1) Abony Város Önkormányzata táboroztatási támogatást biztosít a tulajdonát képező 

Salgóbányai Ifjúsági Üdülő – Tábor igénybevételére, a közigazgatási területén 

lakóhellyel rendelkező gyermekek számára. 

(2)  A támogatás mértéke: 260,-Ft/fő/éj 

(3) Abony Város Önkormányzata üdülési támogatást biztosít a helyi iskolás és civil  

szervezetek által szervezett nyári táborok megvalósítására. 

(4)  A támogatás mértéke a táborozás teljes időpontjára legfeljebb 4.000,-Ft/fő. 

(5) A táboroztatási támogatás odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt, a 

táboroztatást szervező által benyújtott kérelem alapján, a résztvevő szociális 

rászorultságára tekintettel. 

Szociálisan rászorult az, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét egyedül 

nevelő szülő esetén annak 250 %-át. 

A kérelem tartalmazza a táborozók névsorát, a táborozás időpontját, programját és 

részletes költségvetését. 

(6)  Az (1) - (4) bekezdésben meghatározott támogatás együttes megítéléséről is határozhat a 

döntéshozó, a feltételek fennállása esetén.  

 

 

IV. RÉSZ 

 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

12.§ 

 

(1) A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes 

képviselője (továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik kivéve, ha a gyermek védelme az 

ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított. 

(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekek átmeneti gondozására irányuló 

kérelem a Polgármesteri Hivatalnál nyújtható be. 

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás illetve a bölcsődei, óvodai, és iskolai napközis foglalkozás 

iránti kérelmet, a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 

 (4) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett 

a.)  gyermekek átmeneti gondozása esetében a polgármester határozata 
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b.) gyermekek napközbeni ellátása esetében az intézményvezető döntése  

c.) jegyző határozata alapozza meg. 

(5) A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni 

kell. 

(6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megkezdése előtt az ellátásra jogosult gyermeket 

és törvényes képviselőjét tájékoztatni kell: 

a.) az ellátás tartamáról és feltételeiről, 

b.) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról, 

c.) az intézmény házirendjéről, 

d.) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról. 

(7) Az ellátásra jogosult köteles: 

a.) a (6) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásul vételéről nyilatkozni, 

b.) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni, 

c.) a jogosultsági feltételekben, illetve nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról 

nyilatkozni. 

 (8) Ha a Gyvt. másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 

megszűnik: 

a.) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított 

időtartam – leteltével,  

b.) a jogosultsági feltételek megszűnésével. 

 

 

V. RÉSZ 

 

A gyermekjóléti alapellátások 

 

13.§ 

 

(1) Az Önkormányzat az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja: 

a.) Gyermekjóléti szolgálat 

b.) Gyermekek napközbeni ellátása keretében 

ba.) bölcsőde, 

bb.) óvoda, 

bc.) iskolai napközis foglalkozás, 

c.) gyermekek átmeneti gondozása: helyettes szülői hálózat 

(2) A gyermekjóléti alapellátásokat – a gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülői 

hálózat kivételével - az önkormányzat saját intézményei útján biztosítja (Szivárvány Óvoda és 

Bölcsőde; Gyöngyszemek Óvodája; Pingvines Óvoda; Somogyi Imre Általános Iskola; Gyulai 

Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Montágh Imre 

Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) 

 

Gyermekjóléti szolgálat 

 

14.§. 

 

(1) A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése 

érdekében az Önkormányzat gyermekjóléti szolgálatot működtet, mely szervezési, 

szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal együttműködve. 

/ A feladatot ellátási szerződés útján a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás /2700. Cegléd 

Kossuth tér 2./  látja el A CTKT Humán Szolgáltató Központ keretében. / 2740. Abony 

Szilágyi Erzsébet u. 3./ 
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(2) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.  

 

 

 

A gyermekek napközbeni ellátása 

 

15.§ 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 

nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 

azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci 

részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

(2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái:  

a.) bölcsőde,  

b.) óvoda,  

c.) általános iskolai napközi 

d.) családi napközi.  

(3) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a.) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b.) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy 

több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül, 

c.) akinek szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 

(4) A gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére a nevelési – oktatási 

intézményekben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 24. §, 52. § (4) 

bekezdésében és a 65. § - ban foglaltak alapján kerül sor. 

 

 

 

Bölcsőde 

 

16. § 

 

(1) A gyermekek napközbeni ellátásáról bölcsődében az Önkormányzat a Gyvt. 42. § (1) 

bekezdésben, (4) bekezdésében, valamint a 42./A § - ban foglaltak alapján gondoskodik. 

 

Gyermekek átmeneti gondozása 

 

17. § 

 

(1) A gyermekek átmeneti gondozására, valamint az átmeneti gondozás helyettes szülő útján 

történő biztosítására a Gyvt. 45. § - 49. § -ai alapján kerül sor. 
 

A feladatot ellátási szerződés útján a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás / Cegléd Kossuth 

tér 2.) látja el, a CTKT Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (Cegléd Bajcsy-

Zsilinszky u. 1.) keretében. 

 

 

VI. RÉSZ 

 

Térítési díjak 
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18. § 

 

(1) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, 

átmeneti gondozásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj megállapítása a Gyvt. 146 – 151. 

§ -a alapján történik. 

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe 

tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell 

alkalmazni 

a.) bölcsödében 

b.) óvodában 

c.) általános iskolai menzai ellátás keretében nyújtott étkeztetésre. 

Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. 

(5) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások intézményi térítési díjat a képviselő-

testület évente két alkalommal vizsgálja felül. 

(7) Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata során a képviselő-testület a változtatásokról 

határozatban dönt, melynek kihirdetéséről gondoskodik a helyben szokásos módon. 

 

Kedvezmények 

 

19. § 

 

(1) A gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit a Gyvt. 148. § (5) bekezdése tartalmazza. 

(2) A gyermekjóléti alapellátások (1) bekezdésbe nem tartozó térítési díj kedvezményeit az 

Gyvt. 149.-150.§-a tartalmazza. 

(3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésre kötelezett 

jövedelemmel nem rendelkezik a Gyvt. 147. § (6) bekezdés alapján. 

(4) A nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján részletfizetést 

engedélyezhet maximum 6 hó időtartamra. 

 

 

20. § 

 

(1) Az intézmény vezetője az ellátás megkezdésekor, de legkésőbb az ellátás igénybevételétől 

számított 30 napon belül értesíti a kötelezettet a személyi térítési díjról. 

(2) Ha a kötelezett a személyi térítési díj összegével nem ért egyet, az értesítést követő 8 

napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A kérelem tárgyában a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság átruházott hatáskörben, határozattal dönt.  

(3) A személyi térítési díjat 

a.) gyermekétkeztetés esetén egy havi időtartamra előre, a hónap 15.napjáig, 

b.) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén havonta utólag, a teljesítést követő hónap 

10.napjáig kell megfizetni. 

(4) Ha a kötelezett a befizetést elmulasztja, az intézményvezető haladéktalanul felszólítja az 

elmaradt térítési díj befizetésére.  

(5) Amennyiben a kötelezett az elmaradt térítési díj befizetéséről a felszólítástól számított 8 

napon belül nem gondoskodik, az intézményvezető a hátralékot nyilvántartásba veszi és 

értesíti az intézmény gyermekvédelmi felelősét. 

(6) Az intézmény gyermekvédelmi felelőse felveszi a kapcsolatot a gyermek tartására köteles 

hozzátartozójával és közreműködik a térítési díjhátralék befizetése érdekében. 
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(7) A gyermekvédelmi felelős, eredménytelen közreműködés esetén haladéktalanul értesíti a 

gyermekjóléti szolgálatot, amely indokolt esetben, a gyermek érdekében, a Polgármesternél 

kezdeményezi a gyermek részére rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni - 

étkezés formájában történő - megállapítást. 

 

VII. RÉSZ 

 

Eljárási rendelkezések 

 

21. § 

 

(1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló 

kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Polgármesteri Hivatalnál terjesztheti elő.  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, 

gyámhatóság, továbbá a gyermekjóléti szolgálat is kezdeményezheti. 

(3) Havi rendszeres jövedelmeket az 1.sz. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozaton kell 

igazolni 

(4) Egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolását a 2.sz. melléklet szerinti 

jövedelemnyilatkozaton kell elfogadni. 

(5) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 

a három hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az egy évet nem haladhatja meg. 

(6) A pénzbeli és természetbeni ellátás jogerős megállapítása esetén – eltérő rendelkezés 

hiányában – a kérelem benyújtásától esedékes. 

 

A pénzbeli ellátások kifizetése, folyósítása 

 

22. § 

 

(1) A pénzbeli ellátások – határozat alapján történő – kifizetése a Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztályának feladata, amely további feladatként 

a.) az ellátások kifizetéséről pénzügyi nyilvántartást vezet 

b.) gondoskodik az ellátásokkal összefüggő járulékfizetési, pénzügyi, elszámolási 

feladatok végrehajtásáról 

 

A pénzbeli ellátások ellenőrzésének szabályai 

 

23. §  

 

(1) A pénzbeli ellátások jogosultságát – ha e rendelet másként nem rendelkezik – évente 

egy alkalommal felül kell vizsgálni. 

(2) A felülvizsgálat döntésre történő előkészíttetése a jegyző feladata. 

 

A jogosulatlanul felvett támogatás megtérítése 

 

24. § 

 

(1) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet rendelkezéseinek 

megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és 

rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell: 

a.) a pénzbeli ellátás visszafizetésére 

b.) természetbeni ellátás esetén pénzegyenérték megfizetésére 
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c.) személyes gondoskodás nyújtása esetén az intézményi térítési díj összegének 

megfizetésére 

(2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőleg lehet 

elrendelni. 

(3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való 

tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést 

elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt megtérítést a hatáskör gyakorlója rendeli el. 

(5) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján az ellátást megállapító 

hatáskör gyakorlója engedheti el, csökkentheti, illetve engedélyezhet részletfizetést, 

ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élő gyermek 

megélhetését veszélyezteti. 

(6) A méltányossági döntés alapja a környezettanulmány, amely során a környezet 

gyermeknevelésre való alkalmassága az elsődleges vizsgálati szempont. 

 

VIII. rész 

 

Záró rendelkezések 

 

25.§ 

 

(1) E rendelet 2009. július 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet a hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a gyermekek védelméről 

szóló 6/2000. (II.29.) rendeletet, valamint a módosítására kiadott alábbi rendeleteket:  

10/2004. (III.23.) sz. rendelet; 43/2004 (XI.30.) sz. rendelet; 14/2005. (V.17.) sz. rendelet; 

12/2006. (VI.30.) sz. rendelet; 9/2007. (IV.02.) sz. rendelet; 28/2007. (IX.28.) sz. rendelet; 

3/2008. (I.31.) sz. rendelet;  

(3) A 6/2000 (II.29.) sz. rendelet 3. számú mellékletét módosító 38/2008. (XII. 19.) sz. 

rendelet 2009. december 31. napján hatályát veszti. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt., továbbá a végrehajtására kiadott 

kormányrendeletekben foglaltakat kell alkalmazni. 

 

Abony, 2009. május 29. 

 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                  Dr. Németh Mónika 

 polgármester                jegyző  

 

 

Kihirdetve: 2009. június 02. 

       

Jogharmonizációs záradék: 

Ezen rendelet a 1991. Brüsszelben kelt Európai megállapodásban foglaltak alapján 

összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 

a.) Az EGT-polgárok közötti egyenlő bánásmódot biztosítja a szociális jogok területén a 

1612/68/EGK rendelet  

b.) A szerzett jogok védelméről szóló 1408/71/EGK rendelete 
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1.sz melléklet 

 

 

Abony Város Önkormányzata részére 

 

 

Havonta rendszeres jövedelemmel rendelkező személy   

 

kereseti kimutatása  

 

 

Kitöltés előtti tájékoztató: 

 

Tájékoztatom, hogy az igazolt adatok valódiságáért az igazolást kiállító büntetőjogi 

felelősséggel tartozik. 

Abony Város Önkormányzata az igazolt adatok valódiságának ellenőrzése céljából 

tájékoztatást kérhet a nyilvántartást vezető szervektől.  

 

 

 

.................................................................................................... részéről igazolom, hogy 

 

......................................................................nevű alkalmazott (an:....................................... 

 

sz.h:................................. sz.idő:...................................... áll.lakcíme............................. 

 

................................................................................) ..…....év .....................hó .........naptól 

 

társaságunk/intézményünk dolgozója. 

 

A dolgozó nettó átlagkeresete az elmúlt három hónap átlagát figyelembe véve:……………… 

 

a családi pótlék figyelmen kívül hagyásával: ..................................................-Ft/hónap 

 

 

a családi pótlék összege: ......................................................................-Ft/hónap 

 

 

Kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

 

 

 

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

                                                                                          cégszerű aláírás  
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2.sz. melléklet 

 

Abony Város Önkormányzata részére 

 

 

Nem munkavégzésből származó és 

havi rendszerességgel nem mérhető jövedelemmel rendelkező személy  

nyilatkozata 

 

 

Kitöltés előtti tájékoztató: 

A nyilatkozatban szereplő adatok valódiságáért a nyilatkozat tevő büntetőjogi felelősséggel 

tartozik. 

Abony Város Önkormányzata az adatok valódiságának megállapítása céljából adatot kérhet a 

nyilvántartást vezető szervektől. 

 

A nyilatkozó neve.................................................................... 

 

Anyja neve............................................................................... 

 

Születési helye, ideje............................................................... 

 

Állandó lakóhelyének címe................................................................................................ 

 

Tartózkodási helyének címe.............................................................................................. 

 

A nyilatkozatot tevő jövedelmének forrása...................................................................... 

 

Havi nettó átlagjövedelme az elmúlt egy évben............................................................. 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek 

 

Abony, ………………………… 

 

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

                aláírás 

 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény 3. § (1) bekezdés a.) pontja alapján „a személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az 

érintett hozzájárul”. 

 

A fenti rendelkezés alapján hozzájárulok a személyes adataim teljes körű kezeléséhez, és 

továbbításához. 

 

Abony, ……………………. 

 

        

               ………………………………………………… 

               aláírás 
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3.számú melléklet 

 

A gyermekétkeztetés 2009. évi intézményi térítési díjai 

 (megállapította a 38/2008. (XII.19.) sz. rendelet) 

       

            

      

Bölcsőde                

Teljes étkezés               287,- Ft 

Ebből: Tízórai                    92,- Ft 

 Ebéd                   126,- Ft 

 Uzsonna                69,- Ft 

 

      

Óvoda                                                            

Teljes étkezés               293,- Ft 

Ebből: Tízórai                 82,- Ft 

 Ebéd              157,- Ft 

 Uzsonna          54,- Ft 

 

      

Általános iskola alsó tagozat   

Teljes étkezés               369,- Ft 

Ebből: Tízórai             104,- Ft 

 Ebéd              187,- Ft 

 Uzsonna                 78,- Ft 

 

                   

Általános iskola felső tagozat         

Teljes étkezés           395,- Ft 

Ebből: Tízórai                   104,- Ft 

 Ebéd                    213,- Ft 

 Uzsonna                   78,- Ft 

 

      

Gimnázium           

Ebéd                           251,- Ft 

 

(Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.) 

 
 

- - - 
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3./ Napirendi pont tárgya: A Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító 

okiratának módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, az előterjesztésben foglaltakat, 

valamint az Oktatási Bizottság módosító javaslatait.  Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése 

a napirendi ponttal kapcsolatban?  

Kérdés nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal Alapító 

Okiratának módosításának elfogadásáról, amely a határozat 1. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, az Oktatási Bizottság módosító 

javaslatáról, a Somogyi Imre Általános Iskola esetében, mely szerint: 

 

Az Alapító Okirat 10. pontjából javasolja törölni az alábbi szövegrészt: 

„Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait:” 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, az Oktatási Bizottság módosító javaslatát, egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító 

Okirat módosításának elfogadásáról, a fenti módosítással együtt, amely a határozat 2. sz. 

mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását, fenti 

módosítással együtt egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításának elfogadásáról, 

amely a határozat 3. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, az Oktatási Bizottság módosító 

javaslatáról, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény esetében, mely szerint: 

 

Az Alapító Okirat 13. pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„Iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő” 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, az Oktatási Bizottság módosító javaslatát, egyhangúlag elfogadta.  
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda 

és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okirat módosításának 

elfogadásáról, a fenti módosítással együtt, amely a határozat 4. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratának módosítását, fenti módosítással együtt 

egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosításának elfogadásáról, amely a 

határozat 5. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Kinizsi Pál Gimnázium és 

Szakközépiskola Alapító Okiratának módosításának elfogadásáról, amely a határozat 6. sz. 

mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását 

egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Gyöngyszemek Óvodája Alapító 

Okiratának módosításának elfogadásáról, amely a határozat 7. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag 

elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Pingvines Óvoda Alapító Okiratának 

módosításának elfogadásáról, amely a határozat 8. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Pingvines Óvoda Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, az Oktatási Bizottság módosító 

javaslatáról, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde esetében, mely szerint: 

 

Az Alapító Okirat 13. pontjából javasolja az alábbi szövegrész törlését: 

„nevelési-oktatási” 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, az Oktatási Bizottság módosító javaslatát, egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okirat módosításának elfogadásáról, a fenti módosítással együtt, amely a határozat 9. sz. 

mellékletét képezi. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását, fenti 

módosítással együtt egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak, az Oktatási Bizottság módosító 

javaslatáról, az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely esetében, 

mely szerint: 

 

Az Alapító Okirat 10. pontját az alábbiak szerint javasolja módosítani: 

„Az intézmény típusa: közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézmény.” 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, az Oktatási Bizottság módosító javaslatát, egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az Abonyi Lajos Művelődési Ház, 

Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okirat módosításának elfogadásáról, a fenti 

módosítással együtt, amely a határozat 10. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, az  Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító 

Okiratának módosítását, fenti módosítással együtt egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Városi Sportcsarnok Alapító 

Okiratának módosításának elfogadásáról, amely a határozat 11. sz. mellékletét képezi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett, a Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítását egyhangúlag elfogadta.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak egyben a határozati javaslat, az 

előterjesztés, valamint az Alapító Okiratok módosítások elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint  az 

Alapító Okirat módosításokat 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

157/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Polgármesteri Hivatal és az intézmények alapító okiratának módosításáról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési 

rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben, a költségvetési szervek 

jogállásáról és gazdálkodásáról a 2008. évi CV. törvény, valamint a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvényben foglaltakat, az alábbi határozatot hozza: 

 

1.  

a) A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 
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b) A Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

c) A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Alapító Okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

d) A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény Alapító Okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

e) A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 

Okiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki. 

 

f) A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratát a 6. sz. melléklet 

szerinti tartalommal adja ki. 

 

g) A Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal 

adja ki. 

 

h) A Pingvines Óvoda Alapító Okiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal adja 

ki. 

 

i) A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát a 9. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

j) Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító 

Okiratát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal adja ki 

 

k) Abony Város Sportcsarnok Alapító Okiratát a 11. sz. melléklet szerinti 

tartalommal adja ki. 

 

2. A változás törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezetéséhez kapcsolódó 

intézkedéseket meg kell tenni.  

 

3. Az Alapító Okiratok új szakfeladat rendnek megfelelő módosítását el kell végezni. 
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157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete 

 

Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 

 

Alapító okirata 

 

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

38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint 

a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a 

alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

Neve: Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  
 

A társadalom közös szükségletei kielégítését szolgáló feladatait alaptevékenységként a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. rendelkezései szerint illetve más jogszabályok 

alapján látja el. 

 

Ezek: 

        - közegészségügyi, szociális, oktatási szolgáltatások, 

- kulturális sporttevékenység, 

- hatósági jogkörök, 

- városgazdálkodási, ellenőrzési, információszolgáltatás, 

- közszolgáltatások (infrastruktúra üzemeltetése, vízgazdálkodás, temető 

fenntartás, vásárfelügyelet, köztisztaság, stb.), 

- más közösségi szolgáltatások. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8411 Általános közigazgatás  

 

Alaptevékenység szakágazat száma:  

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Alaptevékenység szakfeladatok száma és elnevezése:  

22121-4 Lapkiadás 

45202-5 Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

74991-4 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 

75113-1 Országos hatáskörű szervek igazgatási tevékenysége 

75115-3 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 

75116-4 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

75117-5 Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása 

75118-6 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 
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végrehajtása 

75175-7 Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgálatai 

75184-5 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 

75187-8 Közvilágítási feladatok 

75192-2 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

75196-6 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem 

tervezhető elszámolása 

75199-9 Finanszírozási műveletek elszámolása 

80111-5 Óvodai nevelés 

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai 

nevelése, oktatása 

80112-6          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás 

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

80401-7 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 

80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

85121-9 Háziorvosi szolgálat 

85124-2 Járóbetegek-gondozó intézeti ellátása 

85129-7 Védőnői szolgálat 

85191-2 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 

85328-8 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

85331-1          Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 

85332-2 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 

85333-3 Munkanélküli ellátások 

85334-4 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

85335-5 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 

92181-5 Művelődési központok, házak tevékenysége 

92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység 

92401-4 Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése 

92402-5 Verseny- és élsport 

92403-6 Diáksport 

92404-7 Sportcélok és feladatok 

92602-9 Máshová nem sorolt sporttevékenység 

93092-1 Családi ünnepek szervezése 

 

 

4. Illetékességi területe: Abony Város közigazgatási területe, kivéve, ha jogszabály a 

költségvetési szerv illetékességét másként állapítja meg. 

 

5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv(ek) neve, székhelye:  

 

Intézmény alapítója: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Intézmény irányító szerve, címe: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 

Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

A tevékenységek jellege alapján: közhatalmi. 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó. 

 

7. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 

 

A jegyző kinevezése a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. szerint pályázat 

alapján történik. Az intézmény képviseletére a Polgármesteri Hivatal vezetője, a jegyző 

jogosult. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: 

 

Köztisztviselő, akik jogviszonyára a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény az irányadó.  

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó.  

Munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az 

irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

Az intézmény az alaptevékenységén túl vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

 

Abony, 2009. 05. 28.     P.H. 
 

 

------------------------------------------------------- 

polgármester 

 

 

Záradék 

 

 

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű alapító okiratot) Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 2009. 05. 28. -i ülésén a 157/2009. (V.28.) számú 

határozattal fogadta el. 
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 157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 2. sz. melléklete 

 

 

SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 

Alapító okirata 

 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Somogyi Imre Általános Iskola Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Somogyi Imre Általános Iskola 

  

Székhelye: 2740 Abony, Szelei út 1. 

Az intézmény telephelye:  

Abony, Abonyi Lajos u. 8. 

Abony, Kálvin u. 3. 

 Abony, Radák u. 42. 

 Abony, Szelei u. 3. 

 Abony, Csillag Zs. u. 2. 

 Abony, Apponyi u. 1. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 

megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

Az intézmény feladata továbbá a 

- A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – ezen 

belül dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, illetve kevert zavar – integrált oktatása. 

- A hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítése, 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként 1 osztály, 

-      Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 
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852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

- Emelt óraszámú testnevelés oktatás, a 2005/2006. tanévben az 1-8. 

évfolyamon, évfolyamonként két osztály. 

- Emelt óraszámú idegen nyelvoktatás, az 5-8. évfolyamon nívócsoportos 

oktatásban. 

- Emelt óraszámú matematika-informatika oktatás, az 5-8. évfolyamon 

nívócsoportos oktatásban. 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 Diáksport 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. Az intézmény működési (felvételi) körzete 

Abony város területén belül a 40-es főútvonal által határolt északi városrész, szabad 

iskolaválasztás mellett. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 
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Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 

elvégezni. A pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. (A 

megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazott közösségének, 

az iskolaszéknek a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő 

szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: Általános iskola 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és 

ingó vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint az intézmény működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az intézménybe felvehető iskolai maximális tanulólétszám: 900 fő 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

 

Záradék: A Somogyi Imre Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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        157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 3. sz. melléklete 

     

 

GYULAI GAÁL MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Rövid neve: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI  

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin út 11. 

Az intézmény telephelye:  

2740 Abony, Vasút u. 119. 

 2740 Abony, Szolnoki u. 7. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A 

nevelés, oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 

megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény feladata továbbá  

- A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek – ezen belül 

szurdopedagógiai, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, illetve kevert zavar – integrált 

oktatása. 

- Iskolaotthonos oktatás az 1-4. évfolyamon, évfolyamonként 1 osztály, 

- Képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 

 

 

 



40 

 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 

- Emelt óraszámú ének-zene oktatás az 1-8. évfolyamon, évfolyamonként 

egy osztály.
 
 

- Emelt óraszámú idegennyelv oktatás az 5-8. évfolyamon, nívócsoportos 

oktatásban. 

       80131-3 Alapfokú művészet-oktatás 

- Táncművészet: 

- társastánc 

- modern kortárs tánc 

- néptánc 

- képző- és iparművészet: 

- szobrászat 

- szín- és bábművészet:  

- színjátszás 

80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

92403-6 Diáksport 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

- Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 

- Az intézmény működési (felvételi) körzete Abony város területén belül a 40-es 

főútvonal által határolt déli városrész, szabad iskolaválasztás mellett. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 
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7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 

elvégezni. A pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. (A 

megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazott közösségének, 

az iskolaszéknek a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabálytól eltérő 

szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: többcélú intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és 

ingó vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint az intézmény működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 900 fő 

      Az alapfokú művészetoktatási intézménybe felvehető maximális tanulószám: 400 fő.  

- előképző 2 évfolyam 

- alapfok: 6 évfolyam 

- középfok: 4 évfolyam. 

 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

      Az alapfokú művészetoktatási évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése:  

 

- Táncművészet: 

- társastánc 

- modern kortárs tánc 



42 

 

- néptánc 

- képző- és iparművészet: 

- szobrászat 

- szín- és bábművészet:  

- színjátszás 

 

Záradék: A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 4. sz. melléklete 

 

MONTÁGH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS 

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY 

 

Alapító okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

Rövid neve: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és EGYMI 

Székhelye: 2740 Abony, Bicskei út 2. 

Az intézmény telephelye:  

2740 Abony, Semmelweis u. 1.
 
 

2745 Kőröstetétlen, Szolnoki 1. 

2768 Újszilvás, Alkotmány u. 73. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata a sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános 

műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás. A nevelés, oktatás lehetővé teszi a 

tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő középiskolai, ill. szakiskolai 

továbbtanulást, pályaválasztást. 

Az intézmény ellátja a középsúlyos fogyatékos gyermekek óvodai nevelését, iskolai 

életmódra felkészítését. 

Az intézmény az 1993. évi a közoktatásról szóló LXXIX. törvény 33. § (12), 34. §, 36. § és a 

10/1994. (V. 13.) MKM rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásról valamint a 14/1994. 

(VI. 24) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról alapján 

pedagógiai szakmai és szakszolgálati szolgáltatási feladatokat lát el a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, 

oktatása segítése céljából. 

 

1. A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén az alábbi feladatokat látja el: 

1.1. szaktanácsadás, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek 

megismertetése és terjesztése, 

1.2. igazgatási, pedagógiai szolgáltatás, melynek feladata programok, tantervek 

készítése, iskolaszerkezeti tanácsadás, információk közvetítése, tantervek, 

tankönyvek, taneszközök megismertetése, felhasználásuk segítése, az óvodai 
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nevelési program és az iskolai pedagógiai program készítésében való 

közreműködés, 

1.3. a pedagógusok képzésének, továbbképzésének, átképzésének, önképzésének 

szervezése. 

 

2. A pedagógiai szakszolgálatok területén ellátja az alábbi területeket: 

2.1. gyógypedagógiai tanácsadás, 

2.2. logopédiai ellátás, 

2.3. gyógytestnevelés ellátása, 

2.4. utazó szakemberek segítségével a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztése, fejlesztésének 

segítése. 

 

A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény a szolgáltatásokat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 20. §. (1) 

bekezdésében jelölt intézménytípusra látja el. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

852010 Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 

oktatása  

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése  

55136-0 Otthoni ellátás keretében biztosított különleges gyógypedagógiai, 

konduktívpedagógiai) gondozás 

80521-2 Pedagógiai szakszolgálat 

80541-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 

80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 

55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés 

55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés 

92403-6 Diáksport
 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe, Abony és kistérsége települései. Az intézmény felkérésre 

vagy megbízásból megyei, országos feladatokat is elláthat. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 



45 

 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje az alábbiak szerint alakul: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 

elvégezni. A pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A 

megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazotti közösségének, 

az iskolaszéknek a véleményét. A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabálytól eltérő 

szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó.  

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa:  

 

Gyógypedagógiai óvoda és nevelési-oktatási intézmény, pedagógiai szakmai szolgáltató és 

pedagógiai szakszolgálati intézmény, többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény.
 
 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és 

ingó vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint az intézmény működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 
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Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az iskolába felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 

14. Évfolyamok száma: 8 évfolyam 

15. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 12 fő 

16. Az óvodai csoportok száma: 1 csoport 

 

Záradék: A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H.  
 

 

  

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 5. sz. melléklete 

 

BIHARI JÁNOS ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 

Alapító okirat 

 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

Székhelye: 2740 Abony, Kálvin János u. 1.  

 

Az intézmény telephelye:  

 

Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 2740 Abony, 

Kálvin J. u. 11. 

Somogyi Imre Általános Iskola: 2740 Abony, Szelei u. 1. 

Művelődési Ház és Könyvtár: 2740 Abony, Csillag Zs. u. 2. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az intézmény feladata az alapfokú művészetoktatás, zeneművészet és táncművészet. A 

művészetoktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének 

megfelelő középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8520 Alapfokú oktatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

852020 Alapfokú művészetoktatás 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80131-3 Alapfokú művészet-oktatás  

              zeneművészeti és táncművészeti ágon
 

 

4. Az intézmény működési köre: 
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Az intézmény ellátási területe Abony város közigazgatási területére és a kistérség 

településeire terjed ki. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

pályázati felhívást a szakminisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. . A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabálytól eltérő 

szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: Alapfokú művészetoktatási intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladat ellátását szolgáló alapításkori – alapító okirat jóváhagyásakor meglévő – ingatlan és 

ingó vagyona az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet mellékletében felsoroltak az alapító tulajdona. 
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12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

A vagyon feletti jogosultság a 11. pontban felsorolt, valamint az intézmény működése során 

keletkező vagyontárgyak esetében elsősorban az alapító illeti meg. 

Az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti bérbeadási, értékesítési jogosultságát az 

önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint gyakorolhatja. 

 

13. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 315 fő 

 

14. Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

 

15. Művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezése: 

 

Zongora tanszak: zongora 

Vonós tanszak: hegedű, mélyhegedű, gordonka, bőgő 

Szolfézs tanszak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 

Fúvós tanszak: 

-fafúvós hangszerek: furulya, oboa, klarinét, fuvola, szaxofon 

-rézfúvós hangszerek: trombita, vadászkürt, harsona, tenor- és bariton, kürt, tuba 

Magánének tanszak 

Gitár tanszak 

Ütő tanszak 

Kamarazene tanszak 

 

 

Záradék: A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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   157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 6. sz. melléklete 

 

KINIZSI PÁL GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Alapító okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A gimnázium és szakközépiskola feladata biztosítani az általános műveltséget megalapozó 

szakmai, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére és a munkába 

állásra felkészítő nevelést és oktatást. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8531 Általános középfokú oktatás 

 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

853100 Általános középfokú oktatás 

 

      Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás;  

80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás 

80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás 

- ügyviteli szakmacsoporton belüli szakképzés 

- informatikai szakmacsoporton belüli szakképzés 

- öt évfolyamos gimnáziumi képzés 

- közgazdasági szakmacsoporton belüli szakképzés 

80216-6 Gimnáziumi felnőttoktatás
 
 

80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás 

80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás 

55232-3 Iskolai intézményi étkeztetés 

92403-6 Diáksport
 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területére terjed ki. 
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5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői (iskolaigazgatói) állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A 

pályázati eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles 

elvégezni. A pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. (A 

megbízással kapcsolatban, döntés előtt ki kell kérni az intézmény alkalmazott közösségének, 

az iskolaszéknek a véleményét.) A megbízás 5 évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő 

szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó.  

Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak, akik jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: többcélú intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll, illetve kizárólagos használatába 

kerül az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlan: 

Ingatlan címe:   hrsz:    terület (m2) 
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Abony, Kossuth tér 18.  5503    6629 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

Az intézmény az iskola rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket, tárgyi eszközöket egy 

naptári évnél nem hosszabbi időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. A szakközépiskolába felvehető maximális tanulólétszám: 110 fő 

A gimnáziumba felvehető maximális tanulólétszám: 100 fő 

Az iskolai nevelés, oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában felvehető 

maximális tanulólétszám: 12 fő  

 

14. A szakközépiskolába az évfolyamok száma: 4 évfolyam 

Évfolyamonként 1 osztály 

 

A gimnáziumba az évfolyamok száma: 5 évfolyam 

Évfolyamonként: 1 osztály 

 

Az iskolai nevelés, oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az 

évfolyamok száma: 1 évfolyam 

Évfolyamonként 1 osztály 

 

Záradék: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola egységes szerkezetbe foglalt 

alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. 

határozatával 2009. 05. 28. hatállyal hagyta jóvá.  

 

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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  157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 7. sz. melléklete 

 

GYÖNGYSZEMEK ÓVODÁJA 

 

Alapító okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Gyöngyszemek Óvodája Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Gyöngyszemek Óvodája 

  

Székhelye: 2740 Abony, Köztársaság út 11./A.  

Az intézmény telephelyei: 2740 Abony, Apponyi u. 5. 

             2740 Abony, Szelei u. 29. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermekek, 

csoportonként maximum 2 fő. 

b/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, csoportonként maximum 3 fő.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

      

Alaptevékenység szakágazat száma: 

851020 Óvodai nevelés 
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Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80111-5 óvodai nevelés 

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe. Az óvoda kötelező felvételi körzete: Az Abonyi Lajos út, 

valamint az Abonyi Lajos úttól a Ceglédi útig terjedő terület. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

az irányadó.  

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: óvoda 
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11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony, Köztársaság úti óvoda 20    119 

Abony, Apponyi úti óvoda  48    603 

Abony, Szelei úti óvoda  1052    989 

Köztársaság úti zártkert  50    627 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

Az intézmény az iskola rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket, tárgyi eszközöket egy 

naptári évnél nem hosszabbi időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását 

felhasználhatja, szellemi termékeit értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az 

intézményben folyó nevelő és oktató munkát, figyelembe véve az önkormányzat 

vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 200 fő 

Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-oktatási intézmény. 

 

Záradék: A Gyöngyszemek Óvodája egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta 

jóvá.  

 

 

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

 

 

-----------------------------------------------------  

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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    157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 8. sz. melléklete 

 

PINGVINES ÓVODA 

 

Alapító okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Pingvines Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Pingvines Óvoda  

Székhelye: 2740 Abony, Bethlen Gábor út 3. – 5.  

Az intézmény telephelyei: 2740 Abony, Bethlen G. u. 8. 

            2740 Abony, Arany J. u. 8. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 

Helyi sajátos tevékenységközpontú óvodai programja gyermekközpontú, amely a 

tevékenységeken keresztül és tevékenységek által történő nevelést tekinti alapvető 

feladatának.  

Fő cél a gyermekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, valamint lehetővé tenni a 

gyermeki szükséglet kielégítését, a társadalmi normákkal, szokásokkal való találkozást. 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermekek, 

csoportonként maximum 2 fő. 

b/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, csoportonként maximum 3 fő.
  

Felvállalja az oktatási és kulturális miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, 

tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint foglalkoztatást. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

      

     Alaptevékenység szakágazat száma: 
851020 Óvodai nevelés 
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Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80111-5 óvodai nevelés 

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés
 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

Abony Város közigazgatási területe. Az intézmény kötelező felvételi körzete: A Ceglédi út, 

valamint a Ceglédi úttól a Tószegi útig terjedő terület. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, aki jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény az irányadó.  

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 
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10. Az intézmény típusa: óvoda 

 

 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Arany J. úti óvoda  3339      798 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4894    5586 

Abony, Bethlen G. úti óvoda  4861      750 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

Az intézmény a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabbi 

időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit 

értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő és oktató 

munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 200 fő 

Az Óvodai Intézmény 8 óvodai csoporttal működő nevelési-oktatási intézmény. 

 

Záradék: A Pingvines Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

 

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 9. sz. melléklete 

 

SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 

 

Alapító okirata 
 

 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében foglaltak 

alapján Abony Város Önkormányzata a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az 

alábbiak szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 

Székhelye: 2740 Abony, Tószegi út 58./A.  

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A bölcsőde feladata a családban nevelkedő, elsősorban dolgozó szülők 1-3 éves 

gyermekeinek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.  

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az 

óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló 

foglalkozások keretében folyik. 

Alaptevékenységi körében ellátja a gyermekek személyiségének és képességeinek fejlesztését, 

közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztését, fejlődésének elősegítését. 

Saját programja alapján felvállalja a részképesség kieséssel, beilleszkedési és magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek fejlődésének segítését. 

Felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését az alábbiak szerint: 

a/ Érzékszervi fogyatékos, enyhe fokban értelmi fogyatékos és beszédfogyatékos gyermekek, 

csoportonként maximum 2 fő. 

b/ Nevelési, tanulási folyamatban akadályozott, csoportonként maximum 3 fő.
 
 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

8510 Iskolai előkészítő oktatás 

      

     Alaptevékenység szakágazat száma: 

851020 Óvodai nevelés 

 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

80111-5 óvodai nevelés 

85321-1 bölcsődei ellátás 

80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
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55231-2 óvodai intézményi közétkeztetés
 

 

4. Az intézmény működési köre: 

 

A bölcsőde kötelező felvételi körzete: Abony Város közigazgatási területe. Az óvoda kötelező 

felvételi körzete: A Tószegi út, valamint a Tószegi úttól az Abonyi Lajos útig terjedő terület. 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézményvezetői állást nyilvános pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás 

előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat a jegyző köteles elvégezni. A 

pályázati felhívást az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában kell közzétenni. 

 

Az intézményvezetői megbízást a helyi önkormányzat Képviselő-testülete adja. A megbízás 5 

évre, illetve tanévre szól. Jogszabály eltérő szabályokat is megállapíthat. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó.  

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: közös igazgatású közoktatási intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 
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A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre állnak, illetve kizárólagos 

használatába kerülnek az alábbi önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 

 

 

Ingatlan címe:    hrsz:    terület (m2) 

Abony,  Tószegi u. 58/A.            3835               7804 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat a nevelő-oktató munka feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

Az intézmény a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabbi 

időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit 

értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő és oktató 

munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

13. Az óvodába felvehető a maximális gyermeklétszám: 175 fő 

      A bölcsődébe felvehető a maximális gyermeklétszám: 22 fő  

Az Intézmény 7 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működő intézmény.   

 

Záradék: A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

 

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 10. sz. melléklete 

 

 

ABONYI LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖNYVTÁR ÉS 

MÚZEUMI KIÁLLÍTÓHELY  

 

Alapító okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata az Abonyi 

Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratát az alábbiak 

szerint adja ki. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely  

Székhelye: 2740 Abony, Csillag Zsigmond út 5. 

Az intézmény telephelye: 

       Múzeumi Kiállítóhely             2740 Abony, Vasút u. 16. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

A közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény Abony város polgárainak művelődését az 

alábbi feladatok ellátásával szolgálja: 

- Művelődési Ház:  
Biztosítja a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, az iskolarendszeren kívüli 

oktatáshoz, valamint a különböző művelődő, ismeretszerző, amatőr közösségek 

tevékenységének működéséhez szükséges feltételeket; elősegíti a kultúra értékeinek 

megismerését és befogadását, valamint feladata az ünnepek kultúrájának gondozása és 

a fenntartó által meghatározott egyéb közművelődési feladatok ellátása. 

- Városi Könyvtár:  

Gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre 

bocsátja, tájékoztat a könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más 

könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti 

dokumentum- és információcserében, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi 

igényeknek megfelelően alakítja, közhasznú információs szolgáltatást nyújt, 

helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt, és egyéb kiegészítő feladatokat 

lát el.  

-  Múzeumi Kiállítóhely:  

Feladata a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, 

nyilvántartása, megőrzése, valamint a kulturális javak, régészeti lelőhelyek, illetőleg 

épületek vagy épületegyüttesek tartozékaikkal és berendezéseikkel együtt történő 

bemutatása. 
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3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9101 Könyvtári, levéltári tevékenység  

Alaptevékenység szakágazat száma: 

910100 Könyvtári, levéltári tevékenység  

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

92312-7 közművelődési, könyvtári tevékenység 

92181-5 művelődési központok, házak tevékenysége 

80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás 

22121-4 Lapkiadás 

92321-7 Múzeumi tevékenység 

 

4. Az intézmény működési köre: Abony Város közigazgatási területe 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytathat. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézmény vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján magasabb 

vezető állású közalkalmazottnak minősül, akit Abony Város Önkormányzat Képviselő-

testülete pályázat útján nevez ki. 

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó.  
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9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: közművelődési, közgyűjteményi és muzeális intézmény 

 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához rendelkezésre áll az intézmény kizárólagos használatában lévő abonyi 

966 hrsz-ú 2334 m
2
 és az abonyi 858 hrsz-ú 1472 m

2 
ingatlan. Rendelkezésre állnak továbbá a 

leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. A felsorolt vagyontárgyakat az intézmény 

feladatai ellátásához szabadon használhatja. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

Az intézmény a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabbi 

időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit 

értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő és oktató 

munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 

A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

Záradék: Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratát Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

157/2009. (V.28.) sz. határozatával hagyta jóvá.  

 

 

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 
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    157/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozat 11. sz. melléklete 

 

ABONY VÁROSI SPORTCSARNOK 

 

Alapító okirata 
 

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4.§ (1) , 

továbbá a sportról szóló 2004. I. törvényben foglaltak alapján Abony Város Önkormányzata 

az Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratát az alábbiak szerint határozza meg. 

 

1. A költségvetési szerv  

Neve: Abony Városi Sportcsarnok 

(Idegen neve: ) 

(Rövid neve: )  

Székhelye: 2740 Abony, Kossuth tér 18. 

Az intézmény telephelye: Sportpálya, 2740 Abony, Imre u. 4. 

 

2. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

 

Városi szinten jelentkező diák-, szabadidős és versenysport feladatok ellátása, az 

önkormányzat sportlétesítményeinek fenntartása, üzemeltetése, karbantartása. 

 

3. Alaptevékenysége: 

 

Alaptevékenység TEÁOR száma:  

9311 Sportlétesítmény működtetése 

Alaptevékenység szakágazat száma: 

931100 Sportlétesítmény működtetése 

Alaptevékenységi szakfeladatok: 

92401-4 sportlétesítmények, sportintézmények működtetése 

92404-7 sportcélok és faladatok 

92402-5 verseny- és élsport 

92403-6 diáksport 

92602-9 máshová nem sorolt sporttevékenységek 

 

4. Az intézmény működési köre: Abony Város közigazgatási területe 

 

5. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

 

Az intézmény alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: 

Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

Az intézmény felügyeleti szerv neve, székhelye: 
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Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. 

 

6. Az intézmény típus szerinti besorolása: 

 

A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 

Közszolgáltató szerv fajtája: közintézet 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő költségvetési szerv 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az intézmény gazdasági és pénzügyi 

feladatainak ellátására Abony Város Polgármesteri Hivatalát (2740 Abony, Kossuth tér 1.) 

jelöli ki. 

 

7. Vezetőjének kinevezési (megbízási) rendje: 

 

Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján.  

 

8. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony (ok) megjelölése: 

- Közalkalmazott, akik jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény az irányadó.  

 

9. Az intézmény jogi személyiségű szervezeti egységgel nem rendelkezik. 

 

10. Az intézmény típusa: sportfeladatokat ellátó intézmény 

 

11. A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésre áll a kizárólagos használatában lévő 

önkormányzati tulajdonú ingatlan. 

 

Ingatlan címe                                      Hr. sz.           Terület  

Kossuth tér 18.                                     5503             3375 m
2
 

(Gimnáziummal közös) 

Imre u. 4.                                            4989/1         2 ha 2715 m
2
 

 

Rendelkezésre állnak továbbá a leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A felsorolt 

vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

Az intézmény a rendelkezésére álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabb 

időtartamra bérletbe adhatja, feltéve, hogy az alaptevékenysége és az ezen okiratban 

meghatározott feladatai ellátásában nem akadályozza, figyelembe véve az önkormányzati 

vagyonrendeletet. 

 

12. A vagyon feletti rendelkezés joga: 

 

Az intézmény a rendelkezésre álló épületeket, helyiségeket egy naptári évnél nem hosszabbi 

időre bérletbe adhatja, szabad szellemi kapacitását felhasználhatja, szellemi termékeit 

értékesítheti, feltéve, hogy az nem akadályozza az intézményben folyó nevelő és oktató 

munkát, figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltakat. 
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A használatába adott ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogokat az önkormányzat 

Képviselő-testülete gyakorolja, azonban annak rendeltetésszerű használatáról az intézmény 

köteles gondoskodni az önkormányzat rendeletében meghatározott módon. 

 

A felsorolt vagyontárgyakat az intézmény feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 

Záradék: Az Abony Városi Sportcsarnok egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.28.) sz. határozatával 

hagyta jóvá.  

 

 

 

Abony, 2009. május 28.     P.H. 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

alapító (felügyeleti) szerv vezető aláírása 

 

- - - 

 

Kiment az ülésteremből Dr. Egedy Zsolt és Parti Mihály, a jelenlévő képviselők száma 

11 fő. 

 

4./ Napirendi pont tárgya: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 

5/2000. (II.29.) sz. rendelet módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal 

kapcsolatban? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a rendelet-

módosítás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, valamint a rendelet-módosítást 11 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi 

rendeletet alkotta: 

 

 

Abony Város Önkormányzata 

10/2009. (V.29.) sz. rendelete 

 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  5/2000. (II.29.) számú rendeletének 

módosításáról  

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban Sztv.) kapott felhatalmazása 
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alapján – figyelemmel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(Ötv.) 8. § (4) bekezdése szerint a szociális alapellátás biztosítása a települési önkormányzat 

kötelezően ellátandó feladata - a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól – tekintettel 

az Ötv. 16. § (1) bekezdésében foglaltakra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 5/2000.(II. 29.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 

1.§ 

 

A Rendelet 1. sz. melléklete helyére e rendelet 1.sz.melléklete lép. 

 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2009. június 01. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

Abony, 2009. május 28. 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

  polgármester              jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2009. május 29. 

 

 

         Dr. Németh Mónika 

          jegyző 
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   Abony Város Önkormányzata 10/2009. (V.29.) sz. rendelet 

l.sz. melléklete 

 

Az Időskorúak Otthona 

 

Intézményi térítési díj:    havi térítési díj napi térítési díj 

átlagos ápolást-gondozást igénylők ellátása 

 

     a.) 2007. dec. hóban ellátásban részesült              73 000 Ft/hó            2 433 Ft/nap 

     b.) 2008.jan.01.ellátott 150% alatti jöv.     73 000 Ft/hó  2 433 Ft/nap 

     c.) 2008. jan.01. ellátott 150% feletti jöv.            73 000 Ft/hó  2 433 Ft/nap 

 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a 

jövedelem 80%-át. 

 

Az Időskorúak Klubja 

 

Intézményi térítési díj:   a.) étkezés nélkül    0  Ft/nap/fő 

b.) étkezéssel  471 Ft/nap/fő 

 

Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a 

jövedelem 30%-át. 

 

A házi segítségnyújtás 

 

 Az egy főre jutó 

jövedelem a 

nyugdíjminimum %-ában 

Összegek forintban Gondozási díj Ft/óra 

1.     0-100 % 0-42 750.-   0.- 

2. 100 %-150 % 28.501.- - 42.750.- 145.- 

3. 150 % -200 % 42.750.- - 57.000.- 200.- 

4. 200 % - 300 % 57.001.- - 85.500.- 300.- 

5. 300 % felett 85.501.- 405.- 

 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 20%-át, 

amennyiben a házi segítségnyújtás mellett az étkezést is igénybe veszi az ellátott, a jövedelem 

30%-át. 

 

A Szociális étkeztetés 

 

 Az egy főre jutó 

jövedelem a 

nyugdíjminimum %-ában 

Összegek forintban Étkezési díj Ft/nap 

1. 0-100 % 0-28.500.- 80.- 

2. 100 % - 150 % 28.501.- - 42.750.- 228.- 

3. 150 % - 200 % 42.751.- - 57.000.- 298.- 

4. 200 % - 300 % 57.001.- - 85.500.- 420.- 

5. 300 % felett 85.501.- felett. .- 
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Az étkezés szállítási költsége a jövedelmi kategóriák szerint megállapított gondozási óradíj 

50%-a. 

Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a jövedelem 25%-át. 

 

A  Támogató szolgálat – gondozási óradíj 

Az egy főre jutó jövedelem a 

nyugdíjminimum %-ában 

Összegek forintban gondozási díj 

Ft/óra 

0-100 % 0-28.500.- 0 

100 % - 150 % 28.501.- - 42.750.- 80 

150 % - 200 % 42.751.- - 57.000.- 120 

 

 

A Támogató szolgálat- gépkocsi használat díja 

Az egy főre jutó jövedelem a 

nyugdíjminimum %-ában 

Összegek forintban gépkocsi 

használat Ft/km 

0-100 % 0-28.500.- 30 

100 % - 28.501.- (Abony város területén) 100 

100 % - 28.501,- (Abony város területén 

kívül) 

60 

 

Piaci alapon : 120 Ft/km Abony város területén 

 

80 Ft/km Abony város területén 

kívül 

 

- - -  

 

5./ Napirendi pont tárgya: Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2008. évi 

mérlegbeszámolójának ismertetése 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot. 

Véleménye szerint nagyon megnövekedett a Kft. anyagi ráfordítása. A 2007. évi követelések 

50 millióra növekedtek, a Víziközmű Intézmény átvételével csak kb. 20 millió forintos 

emelkedés észlelhető. Nagyon nagy az értékvesztés, kb. 25 millió forintos nagyságrendű.  

 

Kiment az ülésteremből Bánné Hornyik Mária képviselő, a jelenlévő képviselők száma 

10 fő. 

 
Visszajött az ülésterembe Földi Áron képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 11 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot 11 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

158/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának ismertetéséről 

 

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

évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdésének a) 

pontjában foglaltakat az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 2008. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja. 

 

- - -  

 

6./ Napirendi pont tárgya: Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. 2007-2008. évi 

munkájáról, gazdálkodásának helyzetéről 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, 

ismertette a bizottság határozati javaslatát. 

 

Visszajött az ülésterembe Bánné Hornyik Mária képviselő, így a jelenlévő képviselők 

száma 12 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Átadta a szót Sulyok Istvánnénak, az ABOKOM Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének. 

 

Sulyok Istvánné: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az idei évi májusi adatok még 

nem kerültek teljes mértékben feldolgozásra, ezért tűnhet hiányosnak az anyag. 

 

Megérkezett a képviselő-testületi ülésre Dudinszky István képviselő, így a jelenlévő 

képviselők száma 13 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte Sulyok Istvánnénak a kiegészítést. Kérdezte, 

hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Megkérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, illetve a határozati javaslatot 10 

igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta, (2 fő nem szavazott) és a 

következő határozatot hozta: 

 

159/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az ABOKOM Nonprofit Kft. 2007- 2008. évi munkájáról, gazdálkodásának 

helyzetéről szóló beszámolóról 

 

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

évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve 

az ABOKOM Nonprofit Kft. egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának 30. 

pontjában foglaltakat az alábbi határozatot hozta: 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ABOKOM Nonprofit Kft. 2007-

2008. évi munkájáról, gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót megismerte. 

 

- - - 

 

Visszajött az ülésterembe Dr. Egedy Zsolt alpolgármester, így a jelenlévő képviselők 

száma 14 fő. 

 

Kiment az ülésteremből Pető Istvánné képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 13 fő. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit 10 perc szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

- - - 

 

A szünet befejezése után a Képviselő-testület a következő napirendi pont 

megtárgyalásával folytatta tovább munkáját. 

 

 

7./ Napirendi pont tárgya: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

1/2009. (II.27.) számú költségvetési rendeletének módosítása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal 

kapcsolatban? 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, 

ismertette a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, mely szerint a 4.§ (17) bekezdésébe 

kerüljön bele, hogy „Az év folyamán befolyó, előre nem tervezett bevételek fedezete mellett 

képezhető új kiadási előirányzat”, ezen kiegészítéssel együtt javasolta a rendelet-módosítást 

elfogadásra.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy először szavazzanak a Pénzügyi Bizottság kiegészítő 

javaslatáról, mely szerint, a rendelet-módosítás 4.§ (17) pontja az alábbi kiegészítéssel 

módosulna: 

 

„Az év folyamán befolyó, előre nem tervezett bevételek fedezete mellett 

képezhető új kiadási előirányzat.” 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosítást 13 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, illetve egyben a 

rendelet-módosítás elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, és a rendelet-módosítást 13 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 

Abony Város Önkormányzat 

11/2009 . (VI.02.) sz. rendelete 

az  Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II.27.) számú rendeletének 

módosításáról 

 

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

LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a 1/2009 (II.27.) számú Abony Város 

Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét (továbbiakban R.) – az alábbiak szerint 

módosítja: 

1. § 

 

A R. 3.§-ban a bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja: 

 - bevételi főösszegét   3 740 758 e Ft-ra megemeli 

 - kiadási  főösszegét   3 740 758 e Ft-ra megemeli. 

                                                        

   2. § 

 

A rendelet 4.§ (17) bekezdése az alábbira módosul: 

(17) Az év folyamán befolyó, előre nem tervezett bevételek fedezete mellett képezhető új 

kiadási előirányzat. 

 

   3.§ 

 

  (1) Az R. 1. b. számú melléklete az alábbiakban módosul: 

1. Működési kiadások előirányzatát: 2 098 795  e Ft-ra megemeli: 

Ebből: 

 - személyi jellegű kiadások előirányzata:                           899 684  e Ft 

 - munkaadókat terhelő járulékok előirányzata:                  307 224  e Ft 

 - dologi és egyéb folyó kiadások előirányzata:                  741 639  e Ft  

 - támogatásértékű kiadások előirányzata:                            38 545  e Ft 

 - végleges pénzeszköz átadás előirányzata:                         12 043  e Ft 

 - társadalom és szoc.pol.juttatás kiadásának előirányzata:  84 973  e Ft 
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 - ellátottak pénzbeli juttatás kiadásának előirányzata:         14 687 e Ft 

 (2)     2. A felhalmozási kiadások előirányzata: 127 740  e Ft-ra módosul:         

            Ebből: 

  - intézményi beruházási kiadások előirányzata:           5 483 e Ft 

  -önkormányzati beruházási kiadások előirányzata:  120 757 e Ft 

  - kölcsön nyújtásának kiadási előirányzata:                 1 500 e Ft 

(3)     3. Felújítási kiadások előirányzata:  299 438 e Ft.  

 Ebből: 

  - önkormányzati felújítás kiadási előirányzata:  299 438 e Ft. 

(4)    4. Céltartalékok kiadási előirányzata:  1 196 978 e Ft-ra módosul: 

             Ebből: 

  - működési céltartalék előirányzata:              45 582  e Ft 

  - felhalmozási céltartalék előirányzata:    1 151 396  e Ft. 

(5)   6. Hitelek törlesztési kiadási előirányzata:  17 807  e Ft. 

       

 

 

4. § 

 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Abony, 2009. május 28. 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit                       Dr. Németh Mónika  

   polgármester                        jegyző 

 

 

Kihirdetve: Abony, 2009. június 02. 

               Dr. Németh Mónika 

                jegyző  

 

 

- - - 

 

Visszajött az ülésterembe Pető Istvánné képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 14 

fő. 

 

8./ Napirendi pont tárgya: A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés 

támogatására vonatkozó pályázat benyújtása 

 

Napirendi pont előadója: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális 

Bizottság Elnöke 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Bánné Hornyik Máriát, 

hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Bánné Hornyik Mária: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy a 

pályázati kiírásra a pályázatok elkészültek, már csak a testületi jóváhagyás és határozat 

szükséges a benyújtáshoz. 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte az ismertetést. Kérdezte, hogy van-e valakinek 

kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésről, illetve az 1. sz. 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, illetve az 1. sz. határozati 

javaslatot 14 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és 

a következő határozatot hozta: 

 

160/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról (Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény) 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a minőségbiztosítás, mérés, 

értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 17/2009. (IV.2.) OKM rendeletben foglaltakra figyelemmel, 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a minőségbiztosítás, mérés, értékelés 

támogatására kiírt pályázatra a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény pályázatának benyújtásához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázati dokumentáció elkészítésével az OPSZI Országos 

Pedagógiai Szolgáltató Intézetet bízza meg. A megbízási díj összegét az 

Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtására. 

 

4.  A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó 

megbízási szerződés aláírását. 

 

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

pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

- - - 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a 2. sz. határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a 2. sz. határozati javaslatot 14 igen, 0 nem 

szavazattal, és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 
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161/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról (Somogyi Imre Általános Iskola) 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, a minőségbiztosítás, mérés, 

értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 17/2009. (IV.2.) OKM rendeletben foglaltakra figyelemmel, 

az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a minőségbiztosítás, mérés, értékelés 

támogatására kiírt pályázatra a Somogyi Imre Általános Iskola pályázatának 

benyújtásához hozzájárul. 

 

2. A Képviselő-testület a pályázati dokumentáció elkészítésével az OPSZI Országos 

Pedagógiai Szolgáltató Intézetet bízza meg. A megbízási díj összegét az 

Önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtására. 

 

4.  A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázati dokumentáció elkészítésére vonatkozó 

megbízási szerződés aláírását. 

 

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

pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

- - - 

 

9./ Napirendi pont tárgya: Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú 

üzletrészének közös tulajdonná alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Az anyag kiegészítéseként elmondta, hogy a Remondis Kétpó Kft. 51%-os 

arányban önkormányzati tulajdonban van, de az üzletrész nem került megosztásra, hanem a 

gesztor önkormányzat kapta az 51%-os tulajdonrész feletti jogok gyakorlását. A fennmaradó 

49%, pedig a Remondis Szolnok Zrt. tulajdonában van. Ez egy nyereséges cégnek mondható. 

Ahhoz, hogy az önkormányzatok osztalékhoz juthassanak, ahhoz a tulajdonrészt meg kell 

osztani. Az 51%-os tulajdonrész lakosság számarányosan van meghatározva. A közös 

tulajdonban lévő Kft-nek a törzstőkéje 53 millió forint, ennek a fele az önkormányzati rész. 

Ebben az esetben nem erről, hanem a többi fennmaradó tulajdonosi jogok gyakorlásáról van 

szó. Ha lesz olyan önkormányzat, aki nem kívánja ezt a jogot gyakorolni, akkor helyette a 

gesztor önkormányzat gyakorolja ezt a jogot. Korábban azért nem került sor a felosztásra, 

mert viták arról, hogy mi alapján történjen meg a felosztás. Több olyan önkormányzat, aki 

vállalta, hogy nagyobb mennyiségű hulladékot szállít be, de kérte, hogy így nagyobb 

részesedést kapjon. Ezt az elképzelést viszont a konzorcium nem hagyta jóvá. A szerződés 

maga ügyvéd által készített szerződés, és a konzorcium által jóváhagyott. Ha most valamilyen 

módosítás merül fel, akkor újból minden településnek ezt újra kell tárgyalnia. Amennyiben 

bepótlási kötelezettség jelentkezne, az ugyanúgy tulajdonrész arányában jelenne meg.  A 
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tárgyalások folyamatban vannak, arról hogy a beszállítandó mennyiség a 70 ezer tonna 

nagyon magas, és ez kerüljön csökkentésre. Az elmúlt két évben működik a depónia tér, 

Abony város egyik évben sem tudta teljesíteni ezt a mennyiséget. Javasolta, hogy a 

Képviselő-testület fogadja el a szerződést. Az osztalékból lehetőség nyílik arra, hogy a be 

nem szállított mennyiség után ne kelljen még plusz összeget befizetni, hanem ebből kerülne 

kifizetésre. Mivel ez még nem valósult meg, ezért az elmúlt két évet figyelembe véve kb. 2 

millió forint lenne az összeg, amit be kellene pótolni a lerakásba, de ez a kiadás nem a várost, 

hanem az Abokom-ot terheli.  A pályázatban ez úgy szerepelt, hogy az önkormányzatok 

közös tulajdona, a tulajdonrészt azt nevesíteni kell, a jövőbeni osztalék reményében érdemes 

az önkormányzatnak az tulajdonrész felett rendelkeznie.  

 

Kovács László: Ismertette az Ügyrendi Bizottság határozatát.  A bizottsági ülésen felmerült, 

és probléma volt az osztalék kérdése, nem látott a bizottság ezzel kapcsolatban semmilyen 

biztató változást. Ebben a tekintetben és a beszállítandó mennyiség tekintetében 

mindenképpen érdemes lenne még tárgyalni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy mivel a konzorcium nagyon nagy, ezért van 

minden település esetében a polgármester felhatalmazva, hogy képviselje az önkormányzatot. 

A hiányzó mennyiség az 521 tonna lett szétosztva, azok között az önkormányzatok között, 

akik nem teljesítették a kvótát, ezért került egy korrigált összeg kiszámlázásra. Ennek 

értelmében a 70 ezer tonna és a hiányzó rész közötti különbség került csak az 

önkormányzatok között felosztásra. A cég az első évben 186 millió forint veszteséget termelt, 

ezt kell most ledolgozni, ahhoz hogy osztható nyereség legyen. Ahhoz, hogy a depónia tér 

működni a tudjon, a tagoknak pótbefizetési kötelezettségük volt, hogy ne legyen törzstőke 

vesztés, egy közel 71 millió forint értékben. Ameddig viszont ezek a pótbefizetések nem 

történnek meg, addig nem lehet az osztalékot kifizetni. Véleménye szerint mindezektől 

függetlenül egy nyereségesen működtethető cégről van szó. Ha nem kerül nevesítésre a 

tulajdonrész, akkor az ISPA pályázat veszélybe is kerülhet.  

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot, de 

nagyon sok ismeret hiányzott a döntés meghozatalához. Ahhoz, hogy egy Képviselő-testület 

el tudja dönteni, hogy részesedni kíván egy cégből, mindenképp szükség volna a cég 

gazdálkodásának ismeretére. Továbbá talált a szerződésben több olyan pontot, amit nem tart 

elfogadhatónak. Nem értett egyet a szerződés II/5. pontjával, II/6. pontjával, illetve a 

szerződés 12. pontjával az osztalék tekintetében. Kérdezte, hogy ki készítette a szerződést? Az 

önkormányzatok ügyvédje, vagy pedig a Remondis Kétpó Kft. ügyvédje? Kérdezte, hogy a 

többi önkormányzat elfogadta a szerződést? 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy a többi önkormányzat polgármestere egy 

tartózkodás ellenében elfogadta a szerződést. A tulajdonrész 51%-ban az önkormányzatok 

tulajdonában, a fennmaradó 49%-ban, pedig a Remondis Szolnok Zrt. tulajdonában van. A 

gesztor önkormányzat minden önkormányzatnak bejelentette azon szándékát, hogy a 

tulajdonrészt fel szeretné osztani. Minden cég gazdálkodása nyilvános és megtekinthető, az 

idei évi adatok most kerülnek elfogadásra.  

 

Kovács László: Elmondta, hogy véleménye szerint a legnagyobb probléma a beszállítandó 

mennyiségben van. Korábban arról volt szó, hogy amennyiben a város nem, hanem másik 

település viszont többletmennyiséget szállít be, nem lesz majd többlet költség.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Amikor a díjak kalkulálásra kerültek, akkor a lerakási díj is 

kalkulálva lett. Ez nem jelent a lakosságnak plusz terhet, mert ez már a mostani díjban benne 
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van. Ha az Abokomnak ebből vesztesége adódik, az nem a lerakásból, hanem a szállításból 

adódik.  

 

Dr. Egedy Zsolt: Korábban, amikor a 24 önkormányzat összefogásából benyújtásra került az 

ISPA pályázat, amely sikeresen nyert, majd megindult a kivitelezés. A megnyert összeg 

mellett, még szükség volt hazai forrásokra és az önkormányzatok is fizettek be összegeket. A 

kivitelezés tovább húzódott, ami növelte a költségeket. A kivitelezés befejezéséhez szakmai 

befektetőt kerestek az önkormányzatok, amely pályázatot a Remondis nyert meg 20 éves 

tulajdonjog ellenében. A beszállítandó mennyiség statisztikai adatok alapján került 

számításra, nem pedig konkrét mérés alapján. A Remondis Kétpó Kft. attól nyereséges, hogy 

az önkormányzatok úgy állapítják meg a lerakási díjakat, hogy abban legyen nyereség 

hányad. Az önkormányzatoknak most van lehetősége arra, hogy újra osszák a beszállítandó 

mennyiséget. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Javasolta, hogy következő testületi ülésre hozzák vissza. A 

szerződést a konzorcium ügyvédje, az önkormányzatok képviselője készítette.  

 

Csányi Tibor: A város korábban szeretett volna kimaradni ebből a konzorciumból, és arról is 

volt szó, hogy megvizsgálják egy hulladéklerakó megépítését. 100 millió forintba került volna 

egy fogadógödör elkészítése, az akkori előírásoknak megfelelően. Javasolta a szerződést 

elfogadásra.  

 

Mészáros László: Elmondta, hogy korábban arról volt szó, hogy Abony-Tószeg és Szolnok 

határában fog megvalósulni.  

 

Dr. Németh Mónika: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselő-testület előtt csak a 

társasági szerződés módosítása volt benn korábban. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a cég nyereséges, javasolta a szerződést 

elfogadásra. Kérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot 13 

igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a következő határozatot 

hozta: 

 

162/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Remondis Kétpó Kft. önkormányzati tulajdonú üzletrészének közös tulajdonná 

alakítására vonatkozó szerződés jóváhagyásáról 

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 a határozat mellékletét képező a Szolnok Térségi 

Hulladékgazdálkodási Rendszer beruházás megvalósítására létrejött konzorcium tagjai 

közötti szerződést jóváhagyja. 
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2. Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

szerződés aláírására. 

 

A szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi! 

 

Megérkezett a képviselő-testületi ülésre Dudinszky István képviselő, így a jelenlévő 

képviselők száma 16 fő.  

 

- - - 

 

10./ Napirendi pont tárgya: A gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó 

közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet megbízása 

 

Napirendi pont előadója: Urbán Ildikó aljegyző 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Urbán Ildikó aljegyzőt, 

hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Urbán Ildikó: Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

Elmondta, hogy a Megállapodás 3. pontja kiegészülne egy 3.2 ponttal, az alábbiak szerint: 

 

3.2 A Megbízott a 3.1 pontban rögzített ütemezés szerint, az egyes részfeladatok megbízó 

általi leigazolását követően, 3.1 pont szerinti megosztásban, a teljes megbízási díj terhére, 

részszámlák benyújtására jogosult. 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy az ÁFA mértékének összege várhatóan emelkedni fog, ezt is 

figyelembe kell venni.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Elmondta, hogy az ÁFA emelés nem teremtheti az 

önkormányzatokat hátrányos helyzetbe. 

 

Pető Istvánné: Elmondta, hogy ügyvéd úr véleményezését a Megállapodás kapcsolatban 

szeretné megkapni. 

 

Urbán Ildikó: Elmondta, hogy minden előterjesztés, amelyhez valamilyen szerződés vagy 

megállapodás kapcsolódik, megküldésre kerül ügyvéd úr számára. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte, hogy szavazzanak a Megállapodás 3.2. pontjával való kiegészítésről, mely szerint: 

 

3.2 A Megbízott a 3.1 pontban rögzített ütemezés szerint, az egyes részfeladatok megbízó 

általi leigazolását követően, 3.1 pont szerinti megosztásban, a teljes megbízási díj terhére, 

részszámlák benyújtására jogosult. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a kiegészítést 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodás mellett, a kiegészítést egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot, 16 

igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

163/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a gyermekétkeztetés megszervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást lebonyolító 

szervezet megbízásáról 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat gyermekétkeztetés megszervezésére irányuló 

közbeszerzési eljárás lefolytatásával a Kár-Mentor Bt-t bízza meg. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

 

3. A megbízási díj mértéke 2.000.000,- Ft + Áfa, azaz Kettőmillió Ft + Áfa, melynek 

fedezete a 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklésének elszámolásának egyenleg 

felosztása után, a Magyar Államkincstár által folyósított összeg. 

 

 

163/2009.(V.28.). számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

 

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

képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban 

megbízó  

 

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

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

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

1. Előzmények 

 

Felek között 2009. április 15-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város Önkormányzata 

„Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátása”, valamint 

„Az egyes közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása” tárgyában. 

 

A szerződés 3. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak meg az egyes 

eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 

 

2. A megállapodás tárgya 

 

Megbízó megbízza megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó Önkormányzat 

nevében eljáró szervezetet, Abony Város Önkormányzata „Gyermekétkeztetés 

megszervezése” tárgyú közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatására. 

 



81 

 

Megállapodás alapja a felek között 2009. április 15-én megkötött szerződés 2.2. pontjában 

foglalt  részfeladatok ellátása, a szerződés általános feltételei betartása mellet egyedileg 

megállapított díjazással. 

 

3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt feladat 

maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke: 

2.000.000.-Ft + ÁFA, azaz –Kettőmillió forint--- + ÁFA. A közzétételi költségek a 

megbízottat terhelik. A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A számlák 

ellenértékének kiegyenlítése a teljesítést követő 15 napon belül átutalással történik. 

 

 

3.1. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

Részvételi felhívás  megjelenése,             díj  30 %-a 

Részvételi szakasz eredményének kihirdetése,               díj  10 %-a 

Ajánlati szakasz eredményének kihirdetése:                  díj   45%-a 

Szerződéskötés napja:         díj  15 %-a 

 

3.2. A Megbízott a 3.1 pontban rögzített ütemezés szerint, az egyes részfeladatok megbízó 

általi leigazolását követően, 3.1 pont szerinti megosztásban, a teljes megbízási díj 

terhére, részszámlák benyújtására jogosult. 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a felek között 

2009. április 15-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

 

Abony, 2009. év június  

 

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

         Abony Város Önkormányzat     Kár-Mentor Bt. 

                      megbízó         megbízott 

 

- - - 

 

11./ Napirendi pont tárgya: A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola 

tetőcseréje és statikai megerősítése tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet 

megbízása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Urbán Ildikó aljegyzőt, 

hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Urbán Ildikó: Köszöntötte a jelenlévőket, ismertette az előterjesztésben foglaltakat. 

Elmondta, hogy a Megállapodás 3. pontja kiegészülne egy 3.2 ponttal, az alábbiak szerint: 
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3.3 A Megbízott a 3.1 pontban rögzített ütemezés szerint, az egyes részfeladatok megbízó 

általi leigazolását követően, 3.1 pont szerinti megosztásban, a teljes megbízási díj terhére, 

részszámlák benyújtására jogosult. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte, hogy szavazzanak a Megállapodás 3.2. pontjával való kiegészítésről, mely szerint: 

 

3.3 A Megbízott a 3.1 pontban rögzített ütemezés szerint, az egyes részfeladatok megbízó 

általi leigazolását követően, 3.1 pont szerinti megosztásban, a teljes megbízási díj terhére, 

részszámlák benyújtására jogosult. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a kiegészítést 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodás mellett, a kiegészítést egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot, 16 

igen 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

164/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítése 

tárgyú közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására 

 

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

évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és 

statikai megerősítése tárgyú közbeszerzési feladatok teljes körű lefolytatásával a Kár - 

Mentor Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. - t bízza meg. 

 

2. A munka díja: 800.000,- Ft + ÁFA, melynek fedezetét a 2009. évi költségvetés 

(Városi tevékenység – karbantartási, kis javítási szolgáltatás sorának) terhére 

biztosítja. 

 

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

határozat mellékletét képező megállapodás aláírására.  
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164/2009.(V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

MEGÁLLAPODÁS  

 

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

képviseli Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban 

megbízó  

 

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

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

alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett. 

 

1. Előzmények 

 

 

Felek között 2009. április 15-én Megbízási szerződés jött létre Abony Város Önkormányzata 

„Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátása”, valamint 

„Az egyes közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása” tárgyában. 

 

A szerződés 3. pontja értelmében a felek minden esetben egyedileg állapodnak meg az egyes 

eljárások lebonyolítására vonatkozó díj megállapításáról. 

 

2. A megállapodás tárgya 

 

 

Megbízó megbízza megbízottat, mint a közbeszerzési eljárásban a Megbízó Önkormányzat 

nevében eljáró szervezetet, Abony Város Önkormányzata fenntartása alatt működő Kinizsi 

Pál Gimnázium és Szakközépiskola tetőcseréje és statikai megerősítése tárgyú közbeszerzési 

feladatok teljes körű lefolytatására. 

 

Megállapodás alapja a felek között 2009. április 15-én megkötött szerződés 2.2. pontjában 

foglalt részfeladatok ellátása, a szerződés általános feltételei betartása mellet egyedileg 

megállapított díjazással. 

 

 

3. Megbízási díj mértéke, esedékessége 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízottat a 2. pontban foglalt feladat 

maradéktalan, s szerződésszerű ellátásáért megbízási díj illeti meg, melynek mértéke: 

800.000.-Ft + ÁFA, azaz –Nyolcszázezer forint---+ ÁFA. A közzétételi költségek a 

megbízottat terhelik. A feladatok teljesítése után megbízott számlát bocsát ki. A számlák 

ellenértékének kiegyenlítése a teljesítést követő 15 napon belül átutalással történik. 

 

3.1 Benyújtásra kerülő számlák ütemezése: 

Ajánlattételi felhívás megjelenése:                  50% 

Az eljárást lezáró szerződés aláírása:        50% 

 
3.2 A Megbízott a 3.1 pontban rögzített ütemezés szerint, az egyes részfeladatok megbízó általi 

leigazolását követően, 3.1 pont szerinti megosztásban, a teljes megbízási díj terhére, 

részszámlák benyújtására jogosult. 
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4. Egyéb rendelkezések 

 

Jelen megállapodásban nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a felek között 

2009. április 15-én megkötött Megbízási Szerződés rendelkezései az irányadók. 

 

 

Abony, 2009. június  

 

 

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

           Abony Város Önkormányzat    Kár-Mentor Bt.       

                 megbízó                    megbízott 
 

 

Kiment az ülésteremből Dudinszky István képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 15 

fő. 

 

- - - 

 

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

igényeit kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt műszaki 

ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Urbán Ildikó aljegyző 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, felkérte Urbán Ildikó aljegyzőt, 

hogy ismertesse az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Urbán Ildikó: Ismertette az előterjesztésben foglaltakat. Elmondta, hogy vannak módosítások 

a szerződést érintően, amelyek a következők: 

 

Megbízási Szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Megbízási Szerződés 7. pontja az alábbira módosul: 

 

7.Megbízó részéről a Megbízottal műszaki, szerződéses, pénzügyi vonatkozású 

kérdésekben korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester telefon: 53/562-120 

Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon: 53/ 360-832 

 

 

Megbízási Szerződés 8. pontja az alábbira módosul: 

 

8. Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező számlájának, részszámlájának, 

Megbízó általi leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A műszaki 

ellenőr végszámlájának összege a megbízási díj legalább 40%-a, melynek benyújtására 



85 

 

a műszaki ellenőr a sikeres műszaki átadást követően jogosult. A Megbízott által 

kiállított számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint a %-os arányba mindenképpen kerüljön 

bele a megbízási díj visszafizetésbe. 

 

Retkes Mária: Elmondta, hogy amennyiben az összeg be van fizetve, a kötvény nem 

biztosíték. Amennyiben a biztosítási díj nincs befizetve, attól még lehet érvényes. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elmondta, hogy benne van, hogy befizetés. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Megbízási Szerződés 3. pontját érintő 

módosításról, mely szerint:  

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosítást 14 igen, 0 nem szavazattal és 2 

tartózkodás mellett, elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Megbízási Szerződés 7. pontját érintő 

módosításról, mely szerint: 

 

7.Megbízó részéről a Megbízottal műszaki, szerződéses, pénzügyi vonatkozású 

kérdésekben korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester telefon: 53/562-120 

Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon: 53/ 360-832 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosítást 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Megbízási Szerződés 8. pontját érintő 

módosításról, mely szerint: 

 

8. Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező számlájának, részszámlájának, 

Megbízó általi leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A műszaki 

ellenőr végszámlájának összege a megbízási díj legalább 40%-a, melynek benyújtására 

a műszaki ellenőr a sikeres műszaki átadást követően jogosult. A Megbízott által 

kiállított számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosítást 13 igen, 0 nem szavazattal és 3 

tartózkodás mellett, elfogadta. 

 

Kérte, hogy szavazzanak, hogy Székács Károly műszaki ellenőrt bízzák meg a műszaki 

ellenőri feladatok ellátásával. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület Székács Károly műszaki ellenőr megbízását 16 

igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Javasolta, hogy amennyiben Székács Károly nem vállalja el a műszaki 

ellenőri feladatok elvégzését, akkor a 2. helyen álló Molnár Zoltán műszaki ellenőrrel 

kössenek Megbízási Szerződést. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Egyetértett Dr. Egedy Zsolt javaslatával. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat és Megbízási Szerződés elfogadásáról a módosításokkal együtt. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a 

módosított Megbízási Szerződést 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

165/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt műszaki ellenőri feladatainak 

ellátásra cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt műszaki ellenőri 

feladatainak ellátásával Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és 

Műszaki Ellenőr Egyéni Cég (5435, Martfű Radnóti Miklós u. 3.) műszaki ellenőrt 

bízza meg nettó 3.600.000,- Ft díjazásért, a mellékelt megbízási szerződés szerint.  

 

2. A megbízási díj forrása bruttó 4.500.000,-Ft a pályázatban biztosított. 

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 
165/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- műszaki ellenőri tevékenység ellátására – 

 

Megállapodó felek: 

- Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó 

- Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Műszaki Ellenőr Egyéni 

Cég (5435, Martfű Radnóti Miklós u. 3.), mint Megbízott 

 

A megbízás tárgya: 

 

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

 járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt műszaki ellenőri feladatainak 

ellátása 
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1. Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő Egészségügyi 

Centrum építési munkái kivitelezésének műszaki ellenőrzését, melynek során a 

megvalósulására irányuló építési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a 

vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok a szerződések és a 

kivitelezési dokumentáció szerinti betartását. 

 

2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához megfelelő jogosultsággal 

rendelkezik, melynek száma: MÜE-I.-É-16-1004/2011 

 

3. A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, 

szükség szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

  

4. Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes 

megvalósítást tartalmazó munkálatokra vonatkozik. 

 

5. A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata: 

 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős és végrehajtható örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá 

tartozó jóváhagyott építészeti- műszaki dokumentáció alapján. 

 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére, 

 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

 a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

 a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése, 

 műszaki kérdésekben javaslattétel, 

 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

 teljesítésigazolás, 

 a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak 

betartásának figyelemmel kísérése, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése 

 az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 

építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építéssel együtt 

történő megvalósulásának figyelemmel kísérése, 

 az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

 az építési naplónak a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az 

építésügyi hatóság számára történő rendelkezésére állásának biztosítása. 

 

6. Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, 

igénybe veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 
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7. Megbízó részéről a Megbízottal műszaki, szerződéses, pénzügyi vonatkozású 

kérdésekben korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester telefon: 53/562-120 

Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon: 53/ 360-832 

 

8. A műszaki ellenőri tevékenység díja: nettó 3.600.000,- Ft  

 

Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező számlájának, részszámlájának, 

Megbízó általi leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A műszaki 

ellenőr végszámlájának összege a megbízási díj legalább 40%-a, melynek benyújtására 

a műszaki ellenőr a sikeres műszaki átadást követően jogosult. A Megbízott által 

kiállított számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

9. A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 290/2007. (X.31.) Korm. 

rendelet szabályozza. 
 

10. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött 

jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi 

Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11. Abony Város Önkormányzata 165./2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

13. A Megbízott a szerződés aláírásának időpontjában bemutatja a Megbízónak a biztosító 

által kiállított igazolást a műszaki ellenőri tevékenység felelősségbiztosításának 

megkötéséről, csatolva a díj befizetését igazoló dokumentum másolatát. A biztosítási 

összeg legalább 10.000.000,- Ft /kár/ biztosítási időszak. 

 

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. 

 

Abony, 2009. június  

 

 

 …………………………………. ………………………………. 

Abony Város Önkormányzat                        Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, 

képviseletében:Romhányiné Dr. Balogh Edit        Szakértő és Műszaki Ellenőr Egyéni Cég 

Megbízó                  képviseletében: Székács Károly 

        Megbízott   

 

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

igényeit kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Javasolta a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t megbízni, az ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. 

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a C. C. Audit Kft. megbízásáról, a 

benyújtott árajánlat szerinti összegben. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a C. C. Audit Kft. megbízásával 13 igen, 0 nem 

szavazattal és 3 tartózkodás mellett egyetértett. 

 

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

Megbízási Szerződés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a 

Megbízási Szerződést 13 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett, elfogadta és a 

következő határozatot hozta: 

 

166/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

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

járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt könyvvizsgálói feladatainak 

ellátásra cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

határozatot hozza: 

 

4. A Képviselő-testület a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése című projekt könyvvizsgálói 

feladatainak ellátásával a C.C. Audit Kft. (1148. Budapest, Fogarasi út 58.) 

könyvvizsgálót bízza meg bruttó 1.296.000,- Ft díjazásért. 

 

5. A megbízási díj forrása 1.296.000,- Ft a pályázatban biztosított. 

 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 
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166/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- könyvvizsgálói tevékenység ellátására – 

  

 

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

képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester) /a továbbiakban: Megbízó,  

másrészről C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft, (1148, Budapest Fogarasi út 58.), képviselő: Dr. 

Szebellédi István ügyvezető) /a továbbiakban: Megbízott 

 

 

között az alább részletezett feltételek mellett: 

 

Preambulum 

 

A Felek rögzítik, hogy a „KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése c. projekt könyvvizsgálói 

feladatainak ellátására szerződést kötnek. 
 

A fentiek értelmében Felek az alábbi feltételekkel kötnek szerződést: 

 

1. A könyvvizsgálat célja, hogy a könyvvizsgáló feladatai ellátása során megfelelő 

véleményt alkosson a 2. A szerződés tárgya című pontban körülírt projekt Támogatási 

szerződésben meghatározott gazdasági, pénzügyi és számviteli feltételeknek történő 

megfelelőségéről, valamint a projekttel kapcsolatos fenti tárgyú dokumentumok  

megbízhatóságáról, valódiságáról és összhangjáról a törvényes és a Támogatási 

szerződésben meghatározott előírásokkal. 

Észrevételeivel, javító véleményével segítse a projekt Támogatási szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak történő megfelelést, valamint ezek 

ellenőrzését.  

A könyvvizsgáló mondjon véleményt a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év 

LXXV. tv. szerint meghatározott kérdésekben, elősegítve Megbízó, projekttel kapcsolatos 

feladatainak elvégzését. 

2. A szerződés tárgya:  

 

A Felek rögzítik, hogy a „KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit 

kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás fejlesztése c. projekt könyvvizsgálói 

feladatainak ellátására szerződést kötnek. 

 

A könyvvizsgáló feladata a támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzése.  

 

A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás: 

Projekt azonosító száma:             KMOP-4.3.2-2008-0008 

Projekt címe (megnevezése):  „KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi 

igényeit kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás 

fejlesztése” 
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1.) Kedvezményezett neve:   Abony Város Önkormányzata  

Kedvezményezett címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.  

Kedvezményezett törzsszáma/ 

cégjegyzékszáma:          390703-0-0  

Pénzügyi elszámolás időszaka: 2009. II. félév  

 

3.  A szerződés tartalma 

 

      Megbízott az alábbi jogszabályi előírásokból fakadó reá vonatkozó feladatokat 

elvégzi:  

  

 A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom RENDELETE az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről. 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. törvény 

 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, különös tekintettel a 4400. 

témaszámú, kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard megbízás pénzügyi 

információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására 

 a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény 

 55/2005.(III.26.) Kormányrendelet a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy 

szerződésellenes módon felhasznált Európai Unió-s forrásokból származó és a 

kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről 

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény (meghatározott hasonló jellegű megőrzési kötelezettségek 

betartására) 

 A személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 

 

A könyvvizsgáló a Megbízó által biztosított információk alapján a Nemzetközi (ISA) és a 

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint valamint a Támogatási szerződésben 

csatolt könyvvizsgálói igazolás kiállításához kapcsolódó útmutató ajánlásának 

figyelembevételével teljesíti a megbízást.  

 

A fentiek alapján a könyvvizsgáló  

 

 elvégzi azokat a szükséges ellenőrzéseket, amelyek véleménye kialakításához 

szükségesek, 

 elvégzi azokat a feladatokat, amelyek segítik a véleményalkotást és előremutató, javító 

jellegűek a projekt megvalósítása érdekében. 

 megtekint minden olyan dokumentumot, ami a feladat ellátásához és a támogatási 

szerződés szerinti a szerződésben a könyvvizsgáló feladatát érintő lényeges kérdésekhez 

kapcsolódik.  
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4. A könyvvizsgálat részletes tartalma  

 

A könyvvizsgáló jelen szerződés 2. pontjában meghatározott projekttel kapcsolatosan az 

abban meghatározott feladat teljes körű ellátásának érdekében kiemelten az alábbi 

feladatokat végzi: 

 a pénzügyi lebonyolítás általános szabályainak betartását,  

 a bankszámlákon történő pénzmozgások jogszerűségét és mértékének indokoltságát, 

 az Európai Bizottsággal történő elszámolást szolgáló könyvvezetési és adatszolgáltatási 

rendszer kialakításának és működésének ellenőrzését, 

 a Megbízó számviteli rendje jogszabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzését, 

 valamint annak ellenőrzését, hogy a kialakított számviteli rend lehetőséget ad-e olyan 

elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítására, amely a támogatás 

felhasználásának gyors és hatékony ellenőrzését biztosítja, 

 a forráslehívások jogszabályszerűségét, 

 a felmerülő költségek elszámolhatóságának ellenőrzését, 

 nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kifizetni kért számlák a jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek, 

 a támogatás terhére történő kifizetések folyósítási feltételeknek történő megfelelésének 

ellenőrzését, 

 a támogatás Támogatási szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak történő 

felhasználásának ellenőrzését, 

 a beszállítási szerződések fizetésekre vonatkozó folyamatos pénzügyi ellenőrzését, 

 

 

A pénzügyi és számviteli adatok tekintetében az alábbiakban részletezett eljárások 

elvégzése és azokról jelentés kibocsátása: 

 

 

 A Projekt könyvelésének, elszámolásainak hitelesítése 

 A könyvvizsgáló igazolása arról, hogy a benyújtott elszámolás és könyvelés a bevételek 

és a kiadások tekintetében megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott, és 

megbízható képet mutat a Projekt pénzeszközeinek felhasználásáról. 

 A könyvvizsgáló igazolása, hogy a projekt csak a támogatási szerződésben foglaltaknak 

megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. 

 A fennálló szállítói kötelezettségekről a Megbízók által készített kimutatás adatainak 

összehasonlítása a főkönyvi számlákon levő egyenleggel. 

 A szállítói nyilvántartások összehasonlítása az elkészített elszámolás adataival, (nevek, 

összegek). 

 A szállítók kimutatásainak vagy visszaigazolásainak egyeztetése.  

 Nem egyezőség esetén a könyvvizsgáló azonosítja és jegyzékbe foglalja a 

kiegyenlítetlen számlákat. 

 

5. A szerződés érvényességének ideje:  

 

6. A szerződés teljesítése 

 A munkáért felelős személyek 

A Megbízó részéről:  

      Romhányiné Dr. Balogh Edit, polgármester            telefon:  53/562-120 

      Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)  telefon:  53/360-832 
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A Megbízott részéről: 

Az ellenőrzési feladatokat Dr. Szebellédi István bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 1148, 

Budapest Fogarasi út 58., an.: Mikó Erzsébet, MKVK tagsági ig. sz.: 002431) látja el, aki 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 

 A Megbízó minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a könyvvizsgáló számára 

megfelelő időben és nem tart vissza semmilyen információt. 

 A könyvvizsgáló akár szóban, akár írásban kért információit mindenki köteles megadni, 

szükség szerint az illetékes vezetők ezt utasítással is biztosítják. 

 A könyvvizsgáló Megbízó számára készített jelentéseket, illetve a szükséges 

ellenőrzéseket az adott elszámolási időszak lezárását valamint a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátását követő 15 napon belül teljesíti. 

 A könyvvizsgáló belátása szerint, szükség esetén vagy felkérésre közbeeső jelentést is 

készít, amely elkészítéséhez megfelelő időt kell biztosítania Megbízónak.  

 A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek, mindkét fél bizalmasan 

kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A könyvvizsgáló vállalja, 

hogy a megbízás folyamán a projektről szerzett bármely információt bizalmasan kezel a 

jelen szerződés megszűnése után is. 

 A könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell elkészíteni. 

 

7.  Megbízó kötelezettségei és jogai 

Megbízó 

 felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért. 

 biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges 

adatok és információk rendelkezésre álljanak, 

 kellő időben informálja a könyvvizsgálót minden, a projekttel kapcsolatos fontosabb 

döntés előkészítéséről, döntéséről, véleménye kialakítása céljából, 

 A Megbízott ez irányú igénye esetén a Megbízó vezetői és alkalmazottai megerősítik, 

hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes 

körűek. 

 köteles minden olyan körülményről tájékoztatni a könyvvizsgálót, amely a beruházás 

megvalósítását, támogatás céljának elérését veszélyeztetné, 

 nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét és nem fogalmaz meg olyan 

kikötéseket, amelyek a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltakban korlátozhatja, 

 nem kötelezheti a könyvvizsgálót külön adószakértésre,  

 teljességi nyilatkozatot ad arról, hogy a projekttel kapcsolatosan minden információt 

rendelkezésre bocsátott (2. számú melléklet) 

 egyezőségi nyilatkozatot ad a szükséges analitikus nyilvántartások és a főkönyv 

egyezőségéről 

 köteles tűrni a könyvvizsgáló által jelen szerződésben vállalt könyvvizsgálói 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ellenőrzéseket, 

 a könyvvizsgáló részére feladata ellátásához megfelelő munkakörülményt biztosít a 

Megbízó a vizsgálatok helyszínein. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai 

nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban 

foglaltak a teljes megvizsgált pénzügyi kimutatásoktól függetlenül nem használhatók 

fel, beleértve az Interneten történő közzétételt is. Ha Megbízó a könyvvizsgálói 
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jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. a pénzügyi kimutatásoktól 

függetlenül –, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. 

 A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény „Pmt.” 1.§. (1) bekezdés g) pontja, valamint a 6. §. 

(1) bekezdése, valamint 7-12. §-i a Könyvvizsgáló számára azonosítási kötelezettséget 

írnak elő.  

A Megbízó vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a Könyvvizsgáló rendelkezésére a 

2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint átadja 

a Könyvvizsgálónak a 2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben 

felsorolt dokumentumokat.   

A jelen megbízási szerződésben a megbízó, vagy képviselője, meghatalmazottja és a 

rendelkezésre jogosult adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek 

(szerződés melléklete).  

A törvény 10. §. (3) bekezdése értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt, a 

megbízó ezen adatokban bekövetkezett változásokról (akár a megbízó ügyfél, akár az 

azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) a tudomásszerzést 

követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni a megbízott Könyvvizsgálót.  

Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap 

kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való 

hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról 

a könyvvizsgáló másolatot készítsen. 

 

 

8. Megbízott kötelezettségei, jogai és az együttműködés módja:  

 

 a Megbízott kötelezettsége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs 

akadálya vagy jogi kizáró oka, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás 

elfogadásáról a szerződés aláírásakor (1. számú melléklet), 

 A megállapodás szerinti vizsgálat eredményéről a mellékelt minta szerinti 

Könyvvizsgálói Igazolás című jelentést kell elkészíteni (3. számú melléklet),  

 köteles Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyeket a 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan munkája során megállapít és amelyek 

kijavíthatók, módosíthatók, 

 a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak Megbízó írásos engedélyével 

adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást, 

 Megbízott a szerződés teljesítése érdekében a nem döntő feladatokra teljesítési segédet, 

egyéb szakértőt is alkalmazhat, 

 a könyvvizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációkat az Európai Bizottság 

által a záró egyenleg átutalásától számított öt éven belül indított felülvizsgálatok 

befejezéséig megőrzi (másolatokra vonatkozik) 

 visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek Megbízó részére a további 

ügymenetek érdekében szükségesek, amennyiben ezeket eredetiben vette át, 

 amennyiben Megbízottnak jelentései elkészítése, illetve az általa adott hitelesítések után 

olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek az ezekben szereplő 

megállapításaival, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni (és az eredménytől 

függően új záradékot illetve jelentést készíteni és a régit visszavonni) 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. tv. szerinti kérdésekben 

felkérésre, vagy felkérés nélkül - ha tudomására jut – a projekttel kapcsolatosan írásos 

véleményt ad a Megbízónak (management letter – különösen a pénzügyi 
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kimutatások elkészítése belső ellenőrzésének kialakítása és megvalósítása területén 

mutatkozó olyan lényeges hiányosságokról, amelyek a pénzügyi kimutatások 

könyvvizsgálata során Megbízott tudomására jutnak). 

 

 

9. Felelősség és biztosítása 

 

 A Megbízó felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar előírások szerinti 

pénzügyi kimutatások elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja: 

o az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások 

elkészítésére vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, de 

nem abból a célból, hogy véleményt bocsássunk ki a Megbízó belső ellenőrzésének 

hatékonyságára vonatkozóan. 

o megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 

o az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését. 

 A könyvvizsgáló Megbízó által biztosított információk alapján a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást. 

 A megállapodás szerinti könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel. 

 Megbízott kötelezi magát a felelősségbiztosítás megkötésére, vagy nyilatkozik, hogy 

ilyennel rendelkezik (a biztosítási díj Megbízottat terheli) 

 A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Megbízó vezetését 

terheli. A könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 

feltárja a pénzügyi kimutatásokban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős 

hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, 

hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott 

könyvvizsgálati záradékhoz (véleményhez), és az nem foglalja magában az olyan csalások, 

szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves 

állításokat a pénzügyi kimutatásokban. 

 A könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói megállapítások, jelentések és záradékok 

nem minősülnek arra vonatkozóan könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a projekt pénzügyi 

folyamatai mentesek minden hibától. 

 Jelen szerződés keretében a Könyvvizsgáló ténymegállapításairól jelentést készít, ami nem 

minősül a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján végzett könyvvizsgálatnak 

vagy átvilágításnak, és ennél fogva semmilyen bizonyosságot nem fejez ki a Megbízók 

pénzügyi kimutatásainak, éves beszámolójának egészére vonatkozóan. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés kizárólag arra 

szolgál, hogy segítségére legyen Megbízónak a Támogató által előírt kötelezettség 

teljesítésében. A Jelentés semmilyen más célra nem használható fel és kizárólag a 

Megbízó, illetve a Támogató tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben 

idézni vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátani csak a Könyvvizsgáló előzetes 

írásbeli engedélyével lehetséges. 

 Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Megbízó felel. A könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálat részeként nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. A 

Felek elismerik, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági 

revízió alá vonni és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban a Megbízó által 

elkészített, a projekttel kapcsolatos kimutatásokra és jelentésekre adott könyvvizsgálói 

záradék nem nyújt biztosítékot arra, hogy a projekttel kapcsolatos kimutatásokat, 

jelentéseket és adóbevallást az adóhatóság elfogadja. 
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 A könyvvizsgáló és a Megbízó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott 

bármilyen szerződésszegésére vagy kárára a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és 339. §-

ának rendelkezései az irányadók. 

 

 

10. A könyvvizsgálati díj és annak megfizetése 

 

 A könyvvizsgálati díj bruttó 1.296.000,- Ft (azaz egymillió-kettőszáz-kilenvenhatezer 

forint.), amely díjat Megbízó a könyvvizsgálói jelentés átadásakor a Megbízott által 

kiállított számla alapján, 2009.december 31.-ig egyenlíti ki.  

 Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Polgári 

Törvénykönyv 301/A.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot a Megbízó 

köteles megfizetni. 

 A megbízási díjat a számlán feltüntetett számlaszámra, de főszabályként a C.C. Audit 

Könyvvizsgáló Kft. OTP 11714006-20428226 számú számlájára kell átutalni. 

 

 

11. A szerződés felmondásának módozatai 

 

 

 A Megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban 

helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. 

 A szerződést a Megbízott is bármikor felmondhatja, a felmondási időnek azonban elégnek 

kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó az ügy intézéséről gondoskodhassék. A Megbízó súlyos 

szerződésszegése esetén a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

 

12. A szerződés hatályba lépése 

 

 

 Abony Város Önkormányzata 166/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A 

szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba, és 2010. december 31-ig terjedő időre 

szól. 

 

 

13. Jogszabályhely és alávetés 

 

 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., valamint a 

könyvvizsgálatra  vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe.  

 Jogviták esetében Felek a békés rendezést tartják elsődleges feladatuknak. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő Felek kikötik értékhatártól és 

hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

14.  Egyéb rendelkezések 

 

 A szerződés 6 példányban (2 példány Megbízó, 4 példány Megbízott), magyar nyelven 

készül, és a következő mellékleteket tartalmazza: 

 

1.  sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a könyvvizsgáló részéről  
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2.  sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat - MINTA 

3.  sz. melléklet: Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására – 

FORRÁSMINTA 

4.  sz. melléklet: Azonosítási kötelezettséghez adatlapok és nyilatkozat 

 

Felek a jelen szerződést, az abban szereplő feltételeket és összegeket, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után elfogadták és aláírták. 

 

 

Abony, 2009. június  

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 

Képv.:Romhányiné Dr. Balogh Edit Képv.: Dr. Szebellédi István   

 Megbízó                                                              Megbízott 

 

1. számú melléklet 

 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST ELFOGADÓ NYILATKOZATA 

Alulírott Dr. Szebellédi István (cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58, anyja neve: Mikó 

Erzsébet), mint a C.C. Audit Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58. Cégjegyzékszám: 01-09-

364-944 Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; adószáma: 10973581-2-42; Nyilvántartási száma: 

000062) természetes személy tagja és ügyvezetője a könyvvizsgálói megbízást a 

könyvvizsgálói társaság és a természetes személy könyvvizsgáló nevében jelen okirat 

aláírásával egyidejűleg Abony Város Önkormányzat (2740, Abony Kossuth tér 1. 

Cégjegyzékszám: 390703-0-0, Adószám: 15390709-2-13.) a képviselő-testület 168/2009. 

(V.28.) számú határozatával összhangban 2009. június ….napjától 2010. december  31. 

napjáig a KMOP-2007-5.2.1/A-2008-0008 számú Támogatási Szerződésben körülírt 

könyvvizsgáló feladatok ellátásához elfogadjuk. 

 

Kijelentem, hogy társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában 000062 számon szerepel. 

 

Kijelentem továbbá, hogy Dr. Szebellédi István, mint természetes személy könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

nyilvántartásában 002431 számon szerepel. 

 

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatok ellátására helyettes könyvvizsgálóként Dr. Szebellédi 

István bejegyzett könyvvizsgálót (1148, Budapest Fogarasi út 58, tagsági sz.: 002431, an.: 

Mikó Erzsébet) jelöli ki. 

 

Társaságunkkal, az általunk kijelölt könyvvizsgálóval sem a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 41. §-ban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év 

LXXV. törvényben, és egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség 

nem áll fenn. 
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A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint a 

könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását 

követő 90 napon belül megbízási szerződést köt Megbízóval. 

 

Abony, 2009. június  

Dr. Szebellédi István 

Kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz: 002431) 

C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (Nysz.: 000062) 

ügyvezető 

Tanú 1: 

Név: ..................................................................  

Lakás: ...............................................................  

Szig.sz.: ............................................................  

 

Tanú 2: 

Név: ..................................................................  

Lakás: ...............................................................  

Szig.sz.: ............................................................  

 ..........................................................................    

                                                                                                          2. számú melléklet 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt könyvvizsgáló Asszony/Úr! 

 

Ezt a Nyilatkozat-ot Abony Város Önkormányzata (a továbbiakban Megbízó) által a  KMOP-

4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járó-beteg 

szakellátás fejlesztése c. projekt KMOP-4.3.2-2008-0008-s azonosítási sz. pályázat 

kapcsán a Projekt pénzügyi elszámolásával összefüggésben lefolytatott ellenőrzéshez adjuk 

ki a 2009. II. féléves időszakra vonatkozóan. 

 

Önök megvizsgálták a „Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járó-beteg 

szakellátás fejlesztése” c. projekt és a KMOP-4.3.2-2008-0008-s azonosítási sz. Projekt 

pénzügyi elszámolását abból a célból, hogy véleményt mondjanak, miszerint a pénzügyi 

elszámolás csak a vonatkozó jogszabályokban és dokumentumokban foglaltaknak megfelelő, 

támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza és a vonatkozó szabályok betartásra 

kerültek.  

Az ellenőrzéshez kapcsolódva legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint szeretnénk 

megerősíteni a következő állításokat: 

 

1. A. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járó-beteg szakellátás 

fejlesztése c. és a KMOP-4.3.2.-2008-0008-s azonosítási sz. Projekt kapcsán létrejött 

Támogatási szerződés szerinti Pénzügyi elszámolások – figyelembe véve a Számviteli 

törvény előírásait is – elkészítése, valamint az abban szereplő adatok, kimutatások, 

egyéb információk helyessége a mi felelősségünk. 

2. A vizsgálatban résztvevő személyeknek elérhetővé tettük az összes számviteli-

pénzügyi adatot és a kapcsolatos bizonylatokat. 

3. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát. 

4. Nem történt szándékos mulasztás a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, illetve azon 

alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső 

ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. 
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5. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen 

befolyásolhatnák a pénzügyi információkat. 

 

6. Tudomásunk szerint nem voltak: 

 Olyan szabálytalanságok és jogsértések a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, 

illetve a belső ellenőrzésen vezető beosztásban dolgozó munkatársak részéről, 

amelyek kihatással lennének a Projekt  pénzügyi elszámolására; 

 Olyan visszaélések a többi alkalmazott részéről sem, melyeknek lényeges 

hatása lenne a Projekt pénzügyi elszámolására, 

 Olyan visszajelzések az ellenőrző, felügyeleti szervek részéről a számviteli 

gyakorlat hiányosságával, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak 

betartásával kapcsolatban, melynek hatása lenne a Projekt pénzügyi 

elszámolására. 

7. Betartottuk azon szerződésekből reánk háruló kötelezettségeket, amelyek kihatással 

lehetnek a Projekt pénzügyi elszámolására. 

8. Kijelentjük, hogy a Projekt terhére elszámolt valamennyi szolgáltatás, költség és 

ráfordítás a támogatási cél megvalósulását szolgálja és a Projekttel kapcsolatosan 

elszámolható. 

9. Gondoskodunk a Projekttel kapcsolatos dokumentációk megfelelő tárolásáról, 

őrzéséről a jogszabályokban előírt határidőig. 

10. Hozzáférhetővé tettünk minden, az ellenőrző és felügyeleti szervektől kapott, a 

Projekthez kapcsolódó írásos dokumentumot és a hozzákapcsolódó levelezést. 

11. A szükséges közbeszerzéseket a hatályos EU és nemzeti jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. 

12. Tudomásunk szerint nem történt a szabályoknak, törvényeknek, a 

Megbízó/Kedvezményezett szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását 

a Projekt pénzügyi elszámolásaiban meg kellene jeleníteni. 

13. A könyvvizsgálat elvégzése során észlelt eltérések kijavítása folyamatosan 

megtörténik illetőleg megtörtént. 

14. Az ellenőrzés részére átadott pénzügyi elszámolás, melynek végösszege 183.282.342,- 

HUF, végleges jelentésnek minősül a Teljességi nyilatkozat kiadásának időpontjában.  

A vizsgálat lezárása utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi 

elszámolásokban kiegészítést vagy változtatást tenne szükségessé.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeg bármilyen okból módosításra 

kerül, arról haladéktalanul tájékoztatom Önöket. 

 

Budapest, 2009. 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 Megbízó/Kedvezményezett 
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3. számú melléklet 

Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására 

FORRÁSMINTA 

4. számú melléklet 
 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

 

1. Természetes személy ügyfél esetén rögzítendő adatok: 

a) családi és utóneve (születési neve) ………………. 

b) lakcíme:  

c) állampolgárság: magyar 

d) azonosító okmányának típusát és száma 

e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye 

f) születési helye, ideje: 

g) anyja neve:  

 

 

Dátum 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

 

 

 

2. Szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

azonosítása esetén rögzítendő adatok 

a) neve, rövidített neve: ………………………………….  

b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe:  

c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb 

szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló 

határozat számát vagy nyilvántartási száma 

d) főtevékenysége:  

e) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és 

beosztása: ……………………. 

f) ha külföldi szervezeti ügyfélnek van kézbesítési megbízottja, akkor a kézbesítési 

megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai 

 

Dátum 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 
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AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

3. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok: 

 a szerződés típusát, tárgyát (a Kkt. 3. § (1) bek. mely pontja szerinti könyvvizsgálói 

tevékenységre szól a szerződés) 

 időtartamát:  

 a megbízási díjat: 1.296.000.- Ft 

 

Dátum 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

4. A TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………… a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. § (1) 

bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a könyvvizsgálati szerződéssel 

kapcsolatban  

 

a) saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy 

b) más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el  

(megfelelő szövegrész megjelölendő!) 

 

b) válasz esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom: 

a) családi és utónevét (születési nevét), 

b) lakcímét, 

c) állampolgárságát, 

d) azonosító okmányának típusát és számát, 

e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; 

f) születési helyét, idejét, 

 (a)-c) pontok alatt adatok felvétele kötelező!) 

 

Egyéb nyilatkozatok: 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás 

során bemutatott okiratokról a megbízott könyvvizsgáló másolatokat készítsen. 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. §-a szerinti, más 

szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló az átvilágítás során 

rögzített azonosító adatokat átadja. 

 

(Vastag és dőlt szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

………………………., ………. …….. ….. 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

- - - 
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14./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Javasolta Tomasovszki Tamás műszaki ellenőrt megbízni, benyújtott ajánlatában 

foglalt összegnek megfelelően. Kérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Urbán Ildikó: Elmondta, hogy van egy módosítás a szerződést érintően, amely a következő: 

 

Megbízási Szerződés 3. pontja az alábbira módosul: 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a szerződés 3. pontját érintő 

módosításról, mely szerint: 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a módosítást 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak Tomasovszki Tamás műszaki ellenőr 

megbízásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület Tomasovszki Tamás műszaki ellenőr megbízását 

15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat, 

valamint a módosított Megbízási Szerződés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot és a 

módosított Megbízási Szerződést 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, 

elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

167/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. projekt 

műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására Tomasovszki 
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Tamás építőmérnök (2700, Cegléd Posta u. 39/a.) műszaki ellenőrt bízza meg 

bruttó 1.288.570, - Ft díjazásért, a mellékelt megbízási szerződés szerint.  

 

2. A megbízási díj forrása 1.288.570,- Ft a pályázatban biztosított. 

 

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

a határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 
167/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- műszaki ellenőri tevékenység ellátására – 

 

Megállapodó felek: 

- Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó 

- Tomasovszki Tamás (2700, Cegléd Posta u. 39/a.), mint Megbízott 

 

A megbízás tárgya: 

 

- Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. projekt 

építési munkáinak műszaki-ellenőri feladatainak ellátása. 

 

1. Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő Abony Főtér 

építési munkái kivitelezésének műszaki ellenőrzését, melynek során a megvalósulására 

irányuló építési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó 

jogszabályok, hatósági előírások, szabványok szerződések és a kivitelezési dokumentáció 

szerinti betartását. 

 

2.Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához megfelelő jogosultsággal rendelkezik, 

melynek száma: MüE-M1-13-12061/2011 

 

b.) A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

c.) Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes megvalósítást 

tartalmazó munkálatokra vonatkozik. 

 

d.) A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata: 

 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős és végrehajtható örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá 

tartozó jóváhagyott építészeti- műszaki dokumentáció alapján. 

 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére, 

 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 
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 a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

 a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése, 

 műszaki kérdésekben javaslattétel, 

 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

 teljesítésigazolás, 

 a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak 

betartásának figyelemmel kísérése, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése 

 az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 

építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építéssel együtt 

történő megvalósulásának figyelemmel kísérése, 

 az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

 az építési naplónak a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az 

építésügyi hatóság számára történő rendelkezésére állásának biztosítása. 

 

e.) Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, igénybe 

veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

 

f.) Megbízó részéről a Megbízottal korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester telefon: 53/562-120 

Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon: 53/360-832 

 

g.) A műszaki ellenőri tevékenység díja: bruttó 1.288.570, - Ft 

 

Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező végszámlájának Megbízó általi 

leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A Megbízott által kiállított 

számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

h.) A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 

szabályozza. 
 

i.) A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból 

származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. 

a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

j.) Abony Város Önkormányzata 167/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 
 

k.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

l.) A Megbízott a szerződés aláírásának időpontjában bemutatja a Megbízónak a biztosító 

által kiállított fedezet igazolást a műszaki ellenőri tevékenység felelősségbiztosításának 
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megkötéséről, csatolva a díj befizetését igazoló dokumentum másolatát. A biztosítási 

összeg legalább 10.000.000,- Ft /kár/ biztosítási időszak 

 

 

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. 

 

 

Abony, 2009. június.  

 

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  Tomasovszki Tamás 

képviseletében: Romhányiné Dr. Balogh Edit Megbízott    

  Megbízó 

 

- - - 

 

15./ Napirendi pont tárgya: „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Javasolta a C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft-t megbízni, az ajánlatában 

foglaltaknak megfelelően. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte, hogy szavazzanak a C. C. Audit Kft. megbízásáról bruttó 840.000,- Ft értékben. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a C. C. Audit Kft. megbízásával 840.000,- Ft 

értékben 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, egyetértett. 

 

Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat, és a Megbízási Szerződés 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a 

Megbízási Szerződést 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 

 

168/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a „Lehetőségeink Főtere – Kossuth tér környezetrendezése Abonyban c. projekt 

könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a „Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a C.C. Audit Kft. (1148, 

Budapest Fogarasi út 58.) könyvvizsgálót bízza meg bruttó 840.000,- Ft díjazásért. 
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2. A megbízási díj forrása 840.000,- Ft a pályázatban biztosított. 

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

 
168/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- könyvvizsgálói tevékenység ellátására – 

  

 

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

képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester) /a továbbiakban: Megbízó,  

másrészről C.C. Audit Kft., (1148, Budapest Fogarasi út 58.), képviselő: Dr. Szebellédi 

István ügyvezető) /a továbbiakban: Megbízott 

között az alább részletezett feltételek mellett: 

 

Preambulum 

 

A Felek rögzítik, hogy a „Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására szerződést kötnek. 
 

A fentiek értelmében Felek az alábbi feltételekkel kötnek szerződést: 

 

1. A könyvvizsgálat célja, hogy a könyvvizsgáló feladatai ellátása során megfelelő 

véleményt alkosson a 2. A szerződés tárgya című pontban körülírt projekt Támogatási 

szerződésben meghatározott gazdasági, pénzügyi és számviteli feltételeknek történő 

megfelelőségéről, valamint a projekttel kapcsolatos fenti tárgyú dokumentumok  

megbízhatóságáról, valódiságáról és összhangjáról a törvényes és a Támogatási 

szerződésben meghatározott előírásokkal. 

Észrevételeivel, javító véleményével segítse a projekt Támogatási szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak történő megfelelést, valamint ezek 

ellenőrzését.  

A könyvvizsgáló mondjon véleményt a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év 

LXXV. tv. szerint meghatározott kérdésekben, elősegítve Megbízó, projekttel kapcsolatos 

feladatainak elvégzését. 

2. A szerződés tárgya:  

 

A Felek rögzítik, hogy a „Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban c. projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására szerződést kötnek. 

 

A könyvvizsgáló feladata a támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzése.  

 

A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás: 

Projekt azonosító száma:            KMOP-5.2.1/A-2008-0040 

Projekt címe (megnevezése): „Lehetőségeink Főtere” - Kossuth tér környezetrendezése 

Abonyban” 
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1.) Kedvezményezett neve:     Abony Város Önkormányzata  

Kedvezményezett címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.  

 

Kedvezményezett törzsszáma/ 

cégjegyzékszáma:          390703-0-0  

Pénzügyi elszámolás időszaka: 2009. II. félév  

 

3.  A szerződés tartalma 

 

      Megbízott az alábbi jogszabályi előírásokból fakadó reá vonatkozó feladatokat 

elvégzi:  

  

 A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom RENDELETE az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről. 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. törvény 

 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, különös tekintettel a 4400. 

témaszámú, kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard megbízás pénzügyi 

információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására 

 a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény 

 55/2005.(III.26.) Kormányrendelet a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy 

szerződésellenes módon felhasznált Európai Unió-s forrásokból származó és a 

kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről 

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény (meghatározott hasonló jellegű megőrzési kötelezettségek 

betartására) 

 A személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 

 

A könyvvizsgáló a Megbízó által biztosított információk alapján a Nemzetközi (ISA) és a 

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint valamint a Támogatási szerződésben 

csatolt könyvvizsgálói igazolás kiállításához kapcsolódó útmutató ajánlásának 

figyelembevételével teljesíti a megbízást.  

 

A fentiek alapján a könyvvizsgáló  

 

 elvégzi azokat a szükséges ellenőrzéseket, amelyek véleménye kialakításához 

szükségesek, 

 elvégzi azokat a feladatokat, amelyek segítik a véleményalkotást és előremutató, javító 

jellegűek a projekt megvalósítása érdekében. 

 megtekint minden olyan dokumentumot, ami a feladat ellátásához és a támogatási 

szerződés szerinti a szerződésben a könyvvizsgáló feladatát érintő lényeges kérdésekhez 

kapcsolódik.  
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4. A könyvvizsgálat részletes tartalma  

 

A könyvvizsgáló jelen szerződés 2. pontjában meghatározott projekttel kapcsolatosan az 

abban meghatározott feladat teljes körű ellátásának érdekében kiemelten az alábbi 

feladatokat végzi: 

 a pénzügyi lebonyolítás általános szabályainak betartását,  

 a bankszámlákon történő pénzmozgások jogszerűségét és mértékének indokoltságát, 

 az Európai Bizottsággal történő elszámolást szolgáló könyvvezetési és adatszolgáltatási 

rendszer kialakításának és működésének ellenőrzését, 

 a Megbízó számviteli rendje jogszabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzését, 

 valamint annak ellenőrzését, hogy a kialakított számviteli rend lehetőséget ad-e olyan 

elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítására, amely a támogatás 

felhasználásának gyors és hatékony ellenőrzését biztosítja, 

 a forráslehívások jogszabályszerűségét, 

 a felmerülő költségek elszámolhatóságának ellenőrzését, 

 nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kifizetni kért számlák a jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek, 

 a támogatás terhére történő kifizetések folyósítási feltételeknek történő megfelelésének 

ellenőrzését, 

 a támogatás Támogatási szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak történő 

felhasználásának ellenőrzését, 

 a beszállítási szerződések fizetésekre vonatkozó folyamatos pénzügyi ellenőrzését, 

 

 

A pénzügyi és számviteli adatok tekintetében az alábbiakban részletezett eljárások 

elvégzése és azokról jelentés kibocsátása: 

 

 A Projekt könyvelésének, elszámolásainak hitelesítése 

 A könyvvizsgáló igazolása arról, hogy a benyújtott elszámolás és könyvelés a bevételek 

és a kiadások tekintetében megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott, és 

megbízható képet mutat a Projekt pénzeszközeinek felhasználásáról. 

 A könyvvizsgáló igazolása, hogy a projekt csak a támogatási szerződésben foglaltaknak 

megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. 

 A fennálló szállítói kötelezettségekről a Megbízók által készített kimutatás adatainak 

összehasonlítása a főkönyvi számlákon levő egyenleggel. 

 A szállítói nyilvántartások összehasonlítása az elkészített elszámolás adataival, (nevek, 

összegek). 

 A szállítók kimutatásainak vagy visszaigazolásainak egyeztetése.  

 Nem egyezőség esetén a könyvvizsgáló azonosítja és jegyzékbe foglalja a 

kiegyenlítetlen számlákat. 

 

5. A szerződés érvényességének ideje:  

6. A szerződés teljesítése 

 A munkáért felelős személyek 

A Megbízó részéről:  

      Romhányiné Dr. Balogh Edit, polgármester         telefon:  53/562-120 

      Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon:  53/ 360-832 
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A Megbízott részéről: 

Az ellenőrzési feladatokat Dr. Szebellédi István bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 1148, 

Budapest Fogarasi út 58., an.: Mikó Erzsébet, MKVK tagsági ig. sz.: 002431) látja el, aki 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 

 A Megbízó minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a könyvvizsgáló számára 

megfelelő időben és nem tart vissza semmilyen információt. 

 A könyvvizsgáló akár szóban, akár írásban kért információit mindenki köteles megadni, 

szükség szerint az illetékes vezetők ezt utasítással is biztosítják. 

 A könyvvizsgáló Megbízó számára készített jelentéseket, illetve a szükséges 

ellenőrzéseket az adott elszámolási időszak lezárását valamint a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátását követő 15 napon belül teljesíti. 

 A könyvvizsgáló belátása szerint, szükség esetén vagy felkérésre közbeeső jelentést is 

készít, amely elkészítéséhez megfelelő időt kell biztosítania Megbízónak.  

 A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek, mindkét fél bizalmasan 

kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A könyvvizsgáló vállalja, 

hogy a megbízás folyamán a projektről szerzett bármely információt bizalmasan kezel a 

jelen szerződés megszűnése után is. 

 A könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell elkészíteni. 

 

7.  Megbízó kötelezettségei és jogai 

Megbízó 

 felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért. 

 biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges 

adatok és információk rendelkezésre álljanak, 

 kellő időben informálja a könyvvizsgálót minden, a projekttel kapcsolatos fontosabb 

döntés előkészítéséről, döntéséről, véleménye kialakítása céljából, 

 A Megbízott ez irányú igénye esetén a Megbízó vezetői és alkalmazottai megerősítik, 

hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes 

körűek. 

 köteles minden olyan körülményről tájékoztatni a könyvvizsgálót, amely a beruházás 

megvalósítását, támogatás céljának elérését veszélyeztetné, 

 nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét és nem fogalmaz meg olyan 

kikötéseket, amelyek a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltakban korlátozhatja, 

 nem kötelezheti a könyvvizsgálót külön adó szakértésre,  

 teljességi nyilatkozatot ad arról, hogy a projekttel kapcsolatosan minden információt 

rendelkezésre bocsátott (2. számú melléklet) 

 egyezőségi nyilatkozatot ad a szükséges analitikus nyilvántartások és a főkönyv 

egyezőségéről 

 köteles tűrni a könyvvizsgáló által jelen szerződésben vállalt könyvvizsgálói 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ellenőrzéseket, 

 a könyvvizsgáló részére feladata ellátásához megfelelő munkakörülményt biztosít a 

Megbízó a vizsgálatok helyszínein. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai 

nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban 

foglaltak a teljes megvizsgált pénzügyi kimutatásoktól függetlenül nem használhatók 

fel, beleértve az Interneten történő közzétételt is. Ha Megbízó a könyvvizsgálói 

jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. a pénzügyi kimutatásoktól 

függetlenül –, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. 
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 A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény „Pmt.” 1.§. (1) bekezdés g) pontja, valamint a 6. §. 

(1) bekezdése, valamint 7-12. §-i a Könyvvizsgáló számára azonosítási kötelezettséget 

írnak elő.  

A Megbízó vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a Könyvvizsgáló rendelkezésére a 

2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint átadja 

a Könyvvizsgálónak a 2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben 

felsorolt dokumentumokat.   

A jelen megbízási szerződésben a megbízó, vagy képviselője, meghatalmazottja és a 

rendelkezésre jogosult adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek 

(szerződés melléklete).  

A törvény 10. §. (3) bekezdése értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt, a 

megbízó ezen adatokban bekövetkezett változásokról (akár a megbízó ügyfél, akár az 

azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) a tudomásszerzést 

követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni a megbízott Könyvvizsgálót.  

Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap 

kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való 

hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról 

a könyvvizsgáló másolatot készítsen. 

 

8. Megbízott kötelezettségei, jogai és az együttműködés módja:  

 

 a Megbízott kötelezettsége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs 

akadálya vagy jogi kizáró oka, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás 

elfogadásáról a szerződés aláírásakor (1. számú melléklet), 

 A megállapodás szerinti vizsgálat eredményéről a mellékelt minta szerinti 

Könyvvizsgálói Igazolás című jelentést kell elkészíteni (3. számú melléklet),  

 köteles Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyeket a 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan munkája során megállapít és amelyek 

kijavíthatók, módosíthatók, 

 a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak Megbízó írásos engedélyével 

adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást, 

 Megbízott a szerződés teljesítése érdekében a nem döntő feladatokra teljesítési segédet, 

egyéb szakértőt is alkalmazhat, 

 a könyvvizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációkat az Európai Bizottság 

által a záró egyenleg átutalásától számított öt éven belül indított felülvizsgálatok 

befejezéséig megőrzi (másolatokra vonatkozik) 

 visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek Megbízó részére a további 

ügymenetek érdekében szükségesek, amennyiben ezeket eredetiben vette át, 

 amennyiben Megbízottnak jelentései elkészítése, illetve az általa adott hitelesítések után 

olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek az ezekben szereplő 

megállapításaival, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni (és az eredménytől 

függően új záradékot illetve jelentést készíteni és a régit visszavonni) 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. tv. szerinti kérdésekben 

felkérésre, vagy felkérés nélkül - ha tudomására jut – a projekttel kapcsolatosan írásos 

véleményt ad a Megbízónak (management letter – különösen a pénzügyi 

kimutatások elkészítése belső ellenőrzésének kialakítása és megvalósítása területén 

mutatkozó olyan lényeges hiányosságokról, amelyek a pénzügyi kimutatások 

könyvvizsgálata során Megbízott tudomására jutnak). 
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9. Felelősség és biztosítása 

 

 A Megbízó felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar előírások szerinti 

pénzügyi kimutatások elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja: 

o az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások 

elkészítésére vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, de 

nem abból a célból, hogy véleményt bocsássunk ki a Megbízó belső ellenőrzésének 

hatékonyságára vonatkozóan. 

o megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 

o az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését. 

 A könyvvizsgáló Megbízó által biztosított információk alapján a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást. 

 A megállapodás szerinti könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel. 

 Megbízott kötelezi magát a felelősségbiztosítás megkötésére, vagy nyilatkozik, hogy 

ilyennel rendelkezik (a biztosítási díj Megbízottat terheli) 

 A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Megbízó vezetését 

terheli. A könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 

feltárja a pénzügyi kimutatásokban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős 

hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, 

hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott 

könyvvizsgálati záradékhoz (véleményhez), és az nem foglalja magában az olyan csalások, 

szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves 

állításokat a pénzügyi kimutatásokban. 

 A könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói megállapítások, jelentések és záradékok 

nem minősülnek arra vonatkozóan könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a projekt pénzügyi 

folyamatai mentesek minden hibától. 

 Jelen szerződés keretében a Könyvvizsgáló ténymegállapításairól jelentést készít, ami nem 

minősül a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján végzett könyvvizsgálatnak 

vagy átvilágításnak, és ennél fogva semmilyen bizonyosságot nem fejez ki a Megbízók 

pénzügyi kimutatásainak, éves beszámolójának egészére vonatkozóan. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés kizárólag arra 

szolgál, hogy segítségére legyen Megbízónak a Támogató által előírt kötelezettség 

teljesítésében. A Jelentés semmilyen más célra nem használható fel és kizárólag a 

Megbízó, illetve a Támogató tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben 

idézni vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátani csak a Könyvvizsgáló előzetes 

írásbeli engedélyével lehetséges. 

 Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Megbízó felel. A könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálat részeként nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. A 

Felek elismerik, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági 

revízió alá vonni és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban a Megbízó által 

elkészített, a projekttel kapcsolatos kimutatásokra és jelentésekre adott könyvvizsgálói 

záradék nem nyújt biztosítékot arra, hogy a projekttel kapcsolatos kimutatásokat, 

jelentéseket és adóbevallást az adóhatóság elfogadja. 

 A könyvvizsgáló és a Megbízó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott 

bármilyen szerződésszegésére vagy kárára a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és 339. §-

ának rendelkezései az irányadók. 
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10. A könyvvizsgálati díj és annak megfizetése 

 

 A könyvvizsgálati díj bruttó 840.000,- Ft (azaz bruttó 840.000,- Ft.), amely díjat Megbízó 

a könyvvizsgálói jelentés átadásakor a Megbízott által kiállított számla alapján, 

2009.december 31.-ig egyenlíti ki.  

 Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Polgári 

Törvénykönyv 301/A.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot a Megbízó 

köteles megfizetni. 

 A megbízási díjat a számlán feltüntetett számlaszámra, de főszabályként a C.C. Audit Kft. 

OTP 11714006-20428226 számú számlájára kell átutalni. 

 

13. A szerződés felmondásának módozatai 

 

 A Megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban 

helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. 

 A szerződést a Megbízott is bármikor felmondhatja, a felmondási időnek azonban elégnek 

kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó az ügy intézéséről gondoskodhassék. A Megbízó súlyos 

szerződésszegése esetén a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

 

14. A szerződés hatályba lépése 

 

 

 Abony Város Önkormányzata 168/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A 

szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba, és 2009. december 31-ig terjedő időre 

szól. 

 

15. Jogszabályhely és alávetés 

 

 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., valamint a 

könyvvizsgálatra  vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe.  

 Jogviták esetében Felek a békés rendezést tartják elsődleges feladatuknak. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő Felek kikötik értékhatártól és 

hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

16. Egyéb rendelkezések 

 

 A szerződés 6 példányban (2 példány Megbízó, 4 példány Megbízott), magyar nyelven 

készül, és a következő mellékleteket tartalmazza: 

 

5.  sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a könyvvizsgáló részéről  

6.  sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat - MINTA 

7.  sz. melléklet: Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására – 

FORRÁSMINTA 

8.  sz. melléklet: Azonosítási kötelezettséghez adatlapok és nyilatkozat 

 

Felek a jelen szerződést, az abban szereplő feltételeket és összegeket, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után elfogadták és aláírták. 
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Abony, 2009. június 

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  C. C. Audit Kft. 

Képv.:Romhányiné Dr. Balogh Edit Képv.: Dr. Szebellédi István   

      Megbízó                                                                 Megbízott  

1. számú melléklet 

 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST ELFOGADÓ NYILATKOZATA 

Alulírott Dr. Szebellédi István (cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58, anyja neve: Mikó 

Erzsébet), mint a C.C. Audit Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58. Cégjegyzékszám: 01-09-

364-944 Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; adószáma: 10973581-2-42; Nyilvántartási száma: 

000062) természetes személy tagja és ügyvezetője a könyvvizsgálói megbízást a 

könyvvizsgálói társaság és a természetes személy könyvvizsgáló nevében jelen okirat 

aláírásával egyidejűleg Abony Város Önkormányzat (2740, Abony Kossuth tér 1. 

Cégjegyzékszám: 390703-0-0, Adószám: 15390709-2-13.) a képviselő-testület 168/2009. 

(V.28.) számú határozatával összhangban 2009. június ….napjától 2010. december  31. 

napjáig a KMOP-2007-5.2.1/A-2008-0040 számú Támogatási Szerződésben körülírt 

könyvvizsgáló feladatok ellátásához elfogadjuk. 

 

Kijelentem, hogy társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában 000062 számon szerepel. 

 

Kijelentem továbbá, hogy Dr. Szebellédi István, mint természetes személy könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

nyilvántartásában 002431 számon szerepel. 

 

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatok ellátására helyettes könyvvizsgálóként Dr. Szebellédi 

István bejegyzett könyvvizsgálót (1148, Budapest Fogarasi út 58, tagsági sz.: 002431, an.: 

Mikó Erzsébet) jelöli ki. 

 

Társaságunkkal, az általunk kijelölt könyvvizsgálóval sem a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 41. §-ban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év 

LXXV. törvényben, és egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség 

nem áll fenn. 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint a 

könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását 

követő 90 napon belül megbízási szerződést köt Megbízóval. 

 

Abony, 2009. június  

Dr. Szebellédi István 

Kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz:002431 

C. C. Audit Könyvvizsgáló Kft.  (Nysz.: 000062) 

ügyvezető 

Tanú 1: 

Név: ..................................................................  

Lakás: ...............................................................  

Szig.sz.: ............................................................  
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Tanú 2: 

Név: ..................................................................  

Lakás: ...............................................................  

Szig.sz.: ............................................................  

                                                                                                                     2. számú melléklet 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt könyvvizsgáló Asszony/Úr! 

 

Ezt a Nyilatkozat-ot Abony Város Önkormányzata (a továbbiakban Megbízó) által a  

„Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése Abonyban” c. projekt és a 

KMOP-5.2.1./A-2008-0040-s azonosítási sz. pályázat kapcsán a Projekt pénzügyi 

elszámolásával összefüggésben lefolytatott ellenőrzéshez adjuk ki a 2009. II. féléves 

időszakra vonatkozóan. 

 

Önök megvizsgálták a Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése Abonyban” c. 

projekt és a KMOP-5.2.1./A-2008-0040-s azonosítási sz. Projekt pénzügyi elszámolását abból 

a célból, hogy véleményt mondjanak, miszerint a pénzügyi elszámolás csak a vonatkozó 

jogszabályokban és dokumentumokban foglaltaknak megfelelő, támogatható, elszámolható 

költségeket tartalmazza és a vonatkozó szabályok betartásra kerültek.  

Az ellenőrzéshez kapcsolódva legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint szeretnénk 

megerősíteni a következő állításokat: 

 

7. A „„Lehetőségeink Főtere”- Kossuth tér környezetrendezése Abonyban” c. projekt és 

a KMOP-5.2.1./A-2008-0040-s azonosítási sz. Projekt kapcsán létrejött Támogatási 

szerződés szerinti Pénzügyi elszámolások – figyelembe véve a Számviteli törvény 

előírásait is – elkészítése, valamint az abban szereplő adatok, kimutatások, egyéb 

információk helyessége a mi felelősségünk. 

8. A vizsgálatban résztvevő személyeknek elérhetővé tettük az összes számviteli-

pénzügyi adatot és a kapcsolatos bizonylatokat. 

9. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát. 

10. Nem történt szándékos mulasztás a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, illetve azon 

alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső 

ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. 

11. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen 

befolyásolhatnák a pénzügyi információkat. 

 

12. Tudomásunk szerint nem voltak: 

 Olyan szabálytalanságok és jogsértések a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, 

illetve a belső ellenőrzésen vezető beosztásban dolgozó munkatársak részéről, 

amelyek kihatással lennének a Projekt  pénzügyi elszámolására; 

 Olyan visszaélések a többi alkalmazott részéről sem, melyeknek lényeges 

hatása lenne a Projekt pénzügyi elszámolására, 

 Olyan visszajelzések az ellenőrző, felügyeleti szervek részéről a számviteli 

gyakorlat hiányosságával, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak 

betartásával kapcsolatban, melynek hatása lenne a Projekt pénzügyi 

elszámolására. 

15. Betartottuk azon szerződésekből reánk háruló kötelezettségeket, amelyek kihatással 

lehetnek a Projekt pénzügyi elszámolására. 
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16. Kijelentjük, hogy a Projekt terhére elszámolt valamennyi szolgáltatás, költség és 

ráfordítás a támogatási cél megvalósulását szolgálja és a Projekttel kapcsolatosan 

elszámolható. 

17. Gondoskodunk a Projekttel kapcsolatos dokumentációk megfelelő tárolásáról, 

őrzéséről a jogszabályokban előírt határidőig. 

18. Hozzáférhetővé tettünk minden, az ellenőrző és felügyeleti szervektől kapott, a 

Projekthez kapcsolódó írásos dokumentumot és a hozzákapcsolódó levelezést. 

19. A szükséges közbeszerzéseket a hatályos EU és nemzeti jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. 

20. Tudomásunk szerint nem történt a szabályoknak, törvényeknek, a 

Megbízó/Kedvezményezett szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását 

a Projekt pénzügyi elszámolásaiban meg kellene jeleníteni. 

21. A könyvvizsgálat elvégzése során észlelt eltérések kijavítása folyamatosan 

megtörténik illetőleg megtörtént. 

22. Az ellenőrzés részére átadott pénzügyi elszámolás, melynek végösszege 183.282.342,- 

HUF, végleges jelentésnek minősül a Teljességi nyilatkozat kiadásának időpontjában.  

A vizsgálat lezárása utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi 

elszámolásokban kiegészítést vagy változtatást tenne szükségessé.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeg bármilyen okból módosításra 

kerül, arról haladéktalanul tájékoztatom Önöket. 

 

Budapest, 2009. 

 

  ........................................................  

 Megbízó/Kedvezményezett 

3. számú melléklet 

Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására 

FORRÁSMINTA 

 

4. számú melléklet 
 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

 

1. Természetes személy ügyfél esetén rögzítendő adatok: 

a) családi és utóneve (születési neve) ………………. 

b) lakcíme:  

c) állampolgárság: magyar 

d) azonosító okmányának típusát és száma 

e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye 

f) születési helye, ideje: 

g) anyja neve:  

 

Dátum 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 
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AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

 

 

 

2. Szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

azonosítása esetén rögzítendő adatok 

a) neve, rövidített neve: ………………………………….  

b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe:  

c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb 

szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló 

határozat számát vagy nyilvántartási száma 

d) főtevékenysége:  

e) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és 

beosztása: ……………………. 

f) ha külföldi szervezeti ügyfélnek van kézbesítési megbízottja, akkor a kézbesítési 

megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai 

 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

 

 

 

 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

3. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok: 

 a szerződés típusát, tárgyát (a Kkt. 3. § (1) bek. mely pontja szerinti könyvvizsgálói 

tevékenységre szól a szerződés) 

 időtartamát:  

 a megbízási díjat: 700.000,-  Ft +ÁFA 

 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

 

 

 

 



117 

 

4. A TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………… a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. § (1) 

bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a könyvvizsgálati szerződéssel 

kapcsolatban  

 

c) saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy 

d) más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el  

(megfelelő szövegrész megjelölendő!) 

 

b) válasz esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom: 

a) családi és utónevét (születési nevét), 

b) lakcímét, 

c) állampolgárságát, 

d) azonosító okmányának típusát és számát, 

e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; 

f) születési helyét, idejét, 

 (a)-c) pontok alatt adatok felvétele kötelező!) 

 

Egyéb nyilatkozatok: 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás 

során bemutatott okiratokról a megbízott könyvvizsgáló másolatokat készítsen. 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. §-a szerinti, más 

szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló az átvilágítás során 

rögzített azonosító adatokat átadja. 

 

(Vastag és dőlt szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

………………………., ………. …….. ….. 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

 

- - - 
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16./ Napirendi pont tárgya: „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-

s azonosító számú pályázathoz a projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására 

történő cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat, javasolta a GEOBER Bt. műszaki ellenőri céget megbízni, az ajánlatában foglalt 

bruttó 2.402.400,- Ft értékben. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Urbán Ildikó: Elmondta, hogy a Megbízási Szerződés 3. pontja hasonlóan, mint a többi 

esetben az alábbiak szerint módosul: 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Megköszönte a kiegészítést. Kérdezte, hogy van-e még 

kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Megbízási Szerződés 3. pontját érintő 

módosításról, mely szerint: 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a szerződés-módosítást 16 igen, 0 nem 

szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GEOBER Bt. megbízásáról bruttó 

2.402.400.- Ft értékben. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a GEOBER Bt. megbízásával  bruttó 2.402.400,- 

Ft értékben 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetértett. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat, 

valamint a módosított Megbízási Szerződés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a 

módosított Megbízási Szerződést 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, 

egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

169/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 

megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási 

számú pályázathoz a projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztásáról 
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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. A Képviselő-testület az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében” c. és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a GEOBER Bt. 

(2700, Cegléd Szent Imre herceg u. 2.) műszaki ellenőrt bízza meg bruttó 

2.402.400,- Ft díjazásért a mellékelt megbízási szerződés szerint.  

 

2. A megbízási díj fedezetére bruttó 2.402.400,-Ft a pályázat költségvetésében 

biztosított. 

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 
169/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- műszaki ellenőri tevékenység ellátására – 

 

Megállapodó felek: 

- Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó 

- GEOBER Bt. (2700, Cegléd Szent Imre herceg u. 2.),  mint  Megbízott 

 

A megbízás tárgya: 

„Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 

érdekében” című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási számú projekt 

keretében megvalósuló 5 db belterületi út kiépítéséhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri 

feladatok ellátása  

 

1.Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő „Abony Város 

belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása érdekében” című és 

a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási számú projekt keretében megvalósuló 5 db 

belterületi út építési munkáinak kivitelezésének műszaki ellenőrzését, melynek során a 

megvalósulására irányuló építési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a 

vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok szerződések és a kivitelezési 

dokumentáció szerinti betartását. 

 

2.Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához megfelelő jogosultsággal rendelkezik, 

melynek száma: SME-Közl. ép- I.-13-51456/2012 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

4.Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes megvalósítást 

tartalmazó munkálatokra vonatkozik. 

 

5.A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata: 
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 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős és végrehajtható örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá 

tartozó jóváhagyott építészeti- műszaki dokumentáció alapján. 

 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére, 

 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

 a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

 a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése, 

 műszaki kérdésekben javaslattétel, 

 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

 teljesítésigazolás 

 a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak 

betartásának figyelemmel kísérése, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése 

 az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 

építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építéssel együtt 

történő megvalósulásának figyelemmel kísérése, 

 az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

 az építési naplónak a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az 

építésügyi hatóság számára történő rendelkezésére állásának biztosítása. 

 

6.Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, igénybe 

veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása 

szükséges. 

 

7.Megbízó részéről a Megbízottal korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 

 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester telefon:  53/562-120 

Valaczkainé Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon:  53/ 360-832 

 

8.A műszaki ellenőri tevékenység díja: bruttó 2.402.400,-Ft 

 

Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező végszámlájának Megbízó általi 

leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A Megbízott által kiállított 

számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

9.A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet 

szabályozza. 
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10.A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. Ennek 

sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó 

jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei 

Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11.Abony Város Önkormányzata 169/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

12.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

13.A Megbízott a szerződés aláírásának időpontjában bemutatja a Megbízónak a biztosító 

által kiállított fedezet igazolást a műszaki ellenőri tevékenység felelősségbiztosításának 

megkötéséről, csatolva a díj befizetését igazoló dokumentum másolatát. A biztosítási összeg 

legalább 10.000.000,- Ft /kár/ biztosítási időszak. 

 

 

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. 

 

 

Abony, 2009. június  

 

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  GEOBER Bt. 

képviseletében:Romhányiné Dr. Balogh Edit képviseletében: Szathmáry Ferenc 

     Megbízó          Megbízott  

 

- - - 

 

17./ Napirendi pont tárgya: Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az 

élhetőbb település megvalósítása érdekében” című és a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053-

s azonosító számú pályázathoz a projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő 

cég kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Javasolta a C. C. Audit Kft. megbízni, az ajánlatában foglalt bruttó 840.000,- Ft 

értékben. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a C. C. Audit Kft. megbízásáról bruttó 

840.000,- Ft értékben. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a C. C. Audit Kft. megbízását bruttó 840.000,- Ft 

értékben 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, elfogadta. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, a határozati javaslat, 

valamint a Megbízási Szerződés elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, a határozati javaslatot, valamint a 

Megbízási Szerződést 15 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett, elfogadta és a 

következő határozatot hozta: 

 

170/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 

megvalósítása érdekében’ című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási 

számú pályázat könyvvizsgálói feladatainak ellátására történő cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében” c. és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására a C.C. Audit Kft. 

(1148, Budapest Fogarasi út 58.) könyvvizsgálót bízza meg bruttó 840.000,- Ft 

díjazásért a mellékelt megbízási szerződés szerint.  

 

2. A megbízási díj fedezetére bruttó 840.000,-Ft a pályázat költségvetésében biztosított. 

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

 

170/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- könyvvizsgálói tevékenység ellátására – 

  

 

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

képviselő: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester) /a továbbiakban: Megbízó,  

másrészről C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft., (1148, Budapest Fogarasi út 58., képviselő: Dr. 

Szebellédi István ügyvezető) /a továbbiakban: Megbízott 

 

 

között az alább részletezett feltételek mellett: 

 

Preambulum 

 

A  Felek rögzítik, hogy az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében” című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú projekt keretében a Csiky G. és a Vasvári P., valamint a Táncsics M., 

Magyar B., Blaskovics S. utcákon megvalósuló belterületi útak kiépítéséhez 

kapcsolódóan a könyvvizsgálói feladatok ellátására szerződést kötnek. 
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A fentiek értelmében Felek az alábbi feltételekkel kötnek szerződést: 

 

1. A könyvvizsgálat célja, hogy a könyvvizsgáló feladatai ellátása során megfelelő 

véleményt alkosson a 2. A szerződés tárgya című pontban körülírt projekt Támogatási 

szerződésben meghatározott gazdasági, pénzügyi és számviteli feltételeknek történő 

megfelelőségéről, valamint a projekttel kapcsolatos fenti tárgyú dokumentumok  

megbízhatóságáról, valódiságáról és összhangjáról a törvényes és a Támogatási 

szerződésben meghatározott előírásokkal. 

Észrevételeivel, javító véleményével segítse a projekt Támogatási szerződésben és a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott előírásoknak történő megfelelést, valamint ezek 

ellenőrzését.  

A könyvvizsgáló mondjon véleményt a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év 

LXXV. tv. szerint meghatározott kérdésekben, elősegítve Megbízó, projekttel kapcsolatos 

feladatainak elvégzését. 

2. A szerződés tárgya:  

 

A Felek rögzítik, hogy az „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb 

település megvalósítása érdekében” című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s 

azonosítási számú projekt keretében a Csiky G. és a Vasvári P., valamint a Táncsics 

M., Magyar B., Blaskovics S. utcákon megvalósuló belterületi útak kiépítéséhez 

kapcsolódóan a könyvvizsgálói feladatok ellátására szerződést kötnek. 

 

A könyvvizsgáló feladata a támogatás felhasználásának könyvvizsgálói ellenőrzése.  

 

A vizsgálat tárgyát képező pénzügyi elszámolás: 

Projekt aznosító száma:             KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053 

 

Projekt címe (megnevezése): „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az  

                                                élhetőbb település megvalósítása érdekében”  

1.) Kedvezményezett neve:   Abony Város Önkormányzata  

Kedvezményezett címe: 2740 Abony, Kossuth tér 1.  

Kedvezményezett törzsszáma/ 

cégjegyzékszáma:          390703-0-0  

Pénzügyi elszámolás időszaka: 2009. II. félév  

 

3.  A szerződés tartalma 

 

      Megbízott az alábbi jogszabályi előírásokból fakadó reá vonatkozó feladatokat 

elvégzi:  

  

 A Tanács 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom RENDELETE az Európai 

Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről. 

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. törvény 
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 Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, különös tekintettel a 4400. 

témaszámú, kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó standard megbízás pénzügyi 

információk megállapodás szerinti vizsgálatának végrehajtására 

 a számvitelről szóló módosított 2000. évi C. törvény 

 55/2005.(III.26.) Kormányrendelet a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy 

szerződésellenes módon felhasznált Európai Unió-s forrásokból származó és a 

kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről 

 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  

 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény (meghatározott hasonló jellegű megőrzési kötelezettségek 

betartására) 

 A személyes adatok védelméről a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény 

 

A könyvvizsgáló a Megbízó által biztosított információk alapján a Nemzetközi (ISA) és a 

Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerint valamint a Támogatási szerződésben 

csatolt könyvvizsgálói igazolás kiállításához kapcsolódó útmutató ajánlásának 

figyelembevételével teljesíti a megbízást.  

 

A fentiek alapján a könyvvizsgáló  

 

 elvégzi azokat a szükséges ellenőrzéseket, amelyek véleménye kialakításához 

szükségesek, 

 elvégzi azokat a feladatokat, amelyek segítik a véleményalkotást és előremutató, javító 

jellegűek a projekt megvalósítása érdekében. 

 megtekint minden olyan dokumentumot, ami a feladat ellátásához és a támogatási 

szerződés szerinti a szerződésben a könyvvizsgáló feladatát érintő lényeges kérdésekhez 

kapcsolódik.  

 

 

4. A könyvvizsgálat részletes tartalma  

 

A könyvvizsgáló jelen szerződés 2. pontjában meghatározott projekttel kapcsolatosan az 

abban meghatározott feladat teljes körű ellátásának érdekében kiemelten az alábbi 

feladatokat végzi: 

 a pénzügyi lebonyolítás általános szabályainak betartását,  

 a bankszámlákon történő pénzmozgások jogszerűségét és mértékének indokoltságát, 

 az Európai Bizottsággal történő elszámolást szolgáló könyvvezetési és adatszolgáltatási 

rendszer kialakításának és működésének ellenőrzését, 

 a Megbízó számviteli rendje jogszabályoknak történő megfelelőségének ellenőrzését, 

 valamint annak ellenőrzését, hogy a kialakított számviteli rend lehetőséget ad-e olyan 

elkülönített pénzügyi nyilvántartási rend kialakítására, amely a támogatás 

felhasználásának gyors és hatékony ellenőrzését biztosítja, 

 a forráslehívások jogszabályszerűségét, 

 a felmerülő költségek elszámolhatóságának ellenőrzését, 

 nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a kifizetni kért számlák a jogszabályi előírásoknak 

megfelelnek, 

 a támogatás terhére történő kifizetések folyósítási feltételeknek történő megfelelésének 

ellenőrzését, 
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 a támogatás Támogatási szerződésnek és a jogszabályi előírásoknak történő 

felhasználásának ellenőrzését, 

 a beszállítási szerződések fizetésekre vonatkozó folyamatos pénzügyi ellenőrzését, 

 

A pénzügyi és számviteli adatok tekintetében az alábbiakban részletezett eljárások 

elvégzése és azokról jelentés kibocsátása: 

 

 A Projekt könyvelésének, elszámolásainak hitelesítése 

 A könyvvizsgáló igazolása arról, hogy a benyújtott elszámolás és könyvelés a bevételek 

és a kiadások tekintetében megfelelő háttér-dokumentációval alátámasztott, és 

megbízható képet mutat a Projekt pénzeszközeinek felhasználásáról. 

 A könyvvizsgáló igazolása, hogy a projekt csak a támogatási szerződésben foglaltaknak 

megfelelő, támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza. 

 A fennálló szállítói kötelezettségekről a Megbízók által készített kimutatás adatainak 

összehasonlítása a főkönyvi számlákon levő egyenleggel. 

 A szállítói nyilvántartások összehasonlítása az elkészített elszámolás adataival, (nevek, 

összegek). 

 A szállítók kimutatásainak vagy visszaigazolásainak egyeztetése.  

 Nem egyezőség esetén a könyvvizsgáló azonosítja és jegyzékbe foglalja a 

kiegyenlítetlen számlákat. 

 

5. A szerződés érvényességének ideje:  

 

6. A szerződés teljesítése 

 A munkáért felelős személyek 

A Megbízó részéről:  

      Romhányiné Dr. Balogh Edit, polgármester           telefon:  53/562-120 

      Valaczkiné Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon:  53/ 360-832 

 

A Megbízott részéről: 

Az ellenőrzési feladatokat Dr. Szebellédi István bejegyzett könyvvizsgáló (Lakcím: 1148, 

Budapest Fogarasi út 58., an.: Mikó Erzsébet, MKVK tagsági ig. sz.: 002431) látja el, aki 

a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 

 A Megbízó minden szükséges információt hozzáférhetővé tesz a könyvvizsgáló számára 

megfelelő időben és nem tart vissza semmilyen információt. 

 A könyvvizsgáló akár szóban, akár írásban kért információit mindenki köteles megadni, 

szükség szerint az illetékes vezetők ezt utasítással is biztosítják. 

 A könyvvizsgáló Megbízó számára készített jelentéseket, illetve a szükséges 

ellenőrzéseket az adott elszámolási időszak lezárását valamint a szükséges dokumentumok 

rendelkezésre bocsátását követő 15 napon belül teljesíti. 

 A könyvvizsgáló belátása szerint, szükség esetén vagy felkérésre közbeeső jelentést is 

készít, amely elkészítéséhez megfelelő időt kell biztosítania Megbízónak.  

 A megbízás folyamán a felek kölcsönösen együttműködnek, mindkét fél bizalmasan 

kezeli a megbízás során tudomására jutott bármely információt. A könyvvizsgáló vállalja, 

hogy a megbízás folyamán a projektről szerzett bármely információt bizalmasan kezel a 

jelen szerződés megszűnése után is. 

 A könyvvizsgálói jelentést magyar nyelven kell elkészíteni. 
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7.  Megbízó kötelezettségei és jogai 

Megbízó 

 felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért. 

 biztosítja, hogy a könyvvizsgálat részére folyamatosan és kellő időben a szükséges 

adatok és információk rendelkezésre álljanak, 

 kellő időben informálja a könyvvizsgálót minden, a projekttel kapcsolatos fontosabb 

döntés előkészítéséről, döntéséről, véleménye kialakítása céljából, 

 A Megbízott ez irányú igénye esetén a Megbízó vezetői és alkalmazottai megerősítik, 

hogy a megbízás időtartama alatt írásban, illetve szóban közölt információk teljes 

körűek. 

 köteles minden olyan körülményről tájékoztatni a könyvvizsgálót, amely a beruházás 

megvalósítását, támogatás céljának elérését veszélyeztetné, 

 nem korlátozza a könyvvizsgáló függetlenségét és nem fogalmaz meg olyan 

kikötéseket, amelyek a könyvvizsgálót a szerződésben foglaltakban korlátozhatja, 

 nem kötelezheti a könyvvizsgálót külön adószakértésre,  

 teljességi nyilatkozatot ad arról, hogy a projekttel kapcsolatosan minden információt 

rendelkezésre bocsátott (2. számú melléklet) 

 egyezőségi nyilatkozatot ad a szükséges analitikus nyilvántartások és a főkönyv 

egyezőségéről 

 köteles tűrni a könyvvizsgáló által jelen szerződésben vállalt könyvvizsgálói 

kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ellenőrzéseket, 

 a könyvvizsgáló részére feladata ellátásához megfelelő munkakörülményt biztosít a 

Megbízó a vizsgálatok helyszínein. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a könyvvizsgálói jelentés részére átadott példányai 

nem választhatók külön a hozzájuk kapcsolódó éves beszámolótól, továbbá az abban 

foglaltak a teljes megvizsgált pénzügyi kimutatásoktól függetlenül nem használhatók 

fel, beleértve az Interneten történő közzétételt is. Ha Megbízó a könyvvizsgálói 

jelentést bármely egyéb módon kívánja felhasználni – pl. a pénzügyi kimutatásoktól 

függetlenül –, ahhoz a Könyvvizsgáló előzetes írásbeli beleegyezése szükséges. 

 A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló 2007. évi CXXXVI. törvény „Pmt.” 1.§. (1) bekezdés g) pontja, valamint a 6. §. 

(1) bekezdése, valamint 7-12. §-i a Könyvvizsgáló számára azonosítási kötelezettséget 

írnak elő.  

A Megbízó vállalja, hogy nyilatkozatot bocsát a Könyvvizsgáló rendelkezésére a 

2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseivel összhangban, valamint átadja 

a Könyvvizsgálónak a 2007. évi CXXXVI. törvény megfelelő rendelkezéseiben 

felsorolt dokumentumokat.   

A jelen megbízási szerződésben a megbízó, vagy képviselője, meghatalmazottja és a 

rendelkezésre jogosult adatai a törvény rendelkezései szerint rögzítésre kerülnek 

(szerződés melléklete).  

A törvény 10. §. (3) bekezdése értelmében a megbízási jogviszony fennállása alatt, a 

megbízó ezen adatokban bekövetkezett változásokról (akár a megbízó ügyfél, akár az 

azonosított képviselő, akár a tényleges tulajdonos vonatkozásában) a tudomásszerzést 

követő 5 munkanapon belül köteles értesíteni a megbízott Könyvvizsgálót.  

Az azonosítás során felveendő adatokat a megbízó ügyfél a mellékelt adatlap 

kitöltésével és az adatokat tartalmazó okiratok bemutatásával, és/vagy ahhoz való 

hozzájárulás megadásával adja meg, hogy a rögzítendő adatokat tartalmazó okiratokról 

a könyvvizsgáló másolatot készítsen. 
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8. Megbízott kötelezettségei, jogai és az együttműködés módja:  

 

 a Megbízott kötelezettsége arról nyilatkozni, hogy a szerződés megkötésének nincs 

akadálya vagy jogi kizáró oka, köteles elfogadó nyilatkozatot adni a megbízás 

elfogadásáról a szerződés aláírásakor (1. számú melléklet), 

 A megállapodás szerinti vizsgálat eredményéről a mellékelt minta szerinti 

Könyvvizsgálói Igazolás című jelentést kell elkészíteni (3. számú melléklet),  

 köteles Megbízót folyamatosan tájékoztatni azokról a megállapításairól, amelyeket a 

szerződés teljesítésével kapcsolatosan munkája során megállapít és amelyek 

kijavíthatók, módosíthatók, 

 a vizsgálat eredményéről harmadik személy részére csak Megbízó írásos engedélyével 

adhat írásos vagy szóbeli tájékoztatást, 

 Megbízott a szerződés teljesítése érdekében a nem döntő feladatokra teljesítési segédet, 

egyéb szakértőt is alkalmazhat, 

 a könyvvizsgálathoz rendelkezésre bocsátott dokumentációkat az Európai Bizottság 

által a záróegyenleg átutalásától számított öt éven belül indított felülvizsgálatok 

befejezéséig megőrzi (másolatokra vonatkozik) 

 visszaszolgáltatja azokat a dokumentációkat, amelyek Megbízó részére a további 

ügymenetek érdekében szükségesek, amennyiben ezeket eredetiben vette át, 

 amennyiben Megbízottnak jelentései elkészítése, illetve az általa adott hitelesítések után 

olyan információk jutnak birtokába, amelyek ellentétesek az ezekben szereplő 

megállapításaival, kötelessége utóvizsgálatot kezdeményezni (és az eredménytől 

függően új záradékot illetve jelentést készíteni és a régit visszavonni) 

 a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről valamint a 

könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év LXXV. tv. szerinti kérdésekben 

felkérésre, vagy felkérés nélkül - ha tudomására jut – a projekttel kapcsolatosan írásos 

véleményt ad a Megbízónak (management letter – különösen a pénzügyi 

kimutatások elkészítése belső ellenőrzésének kialakítása és megvalósítása területén 

mutatkozó olyan lényeges hiányosságokról, amelyek a pénzügyi kimutatások 

könyvvizsgálata során Megbízott tudomására jutnak). 

 

9. Felelősség és biztosítása 

 

 A Megbízó felel számviteli nyilvántartásainak pontosságáért és teljes körűségéért, belső 

ellenőrzési rendszerének megbízhatóságáért, valamint a magyar előírások szerinti 

pénzügyi kimutatások elkészítéséért. Ez a felelősség magában foglalja: 

o az akár csalásból, akár hibából eredő hibás állítástól mentes pénzügyi kimutatások 

elkészítésére vonatkozó belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, de 

nem abból a célból, hogy véleményt bocsássunk ki a Megbízó belső ellenőrzésének 

hatékonyságára vonatkozóan. 

o megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint 

o az adott körülmények között megfelelő számviteli becslések elkészítését. 

 A könyvvizsgáló Megbízó által biztosított információk alapján a magyar Nemzeti 

Könyvvizsgálati Standardok szerint teljesíti a megbízást. 

 A megállapodás szerinti könyvvizsgálói jelentésért a könyvvizsgáló felel. 

 Megbízott kötelezi magát a felelősségbiztosítás megkötésére, vagy nyilatkozik, hogy 

ilyennel rendelkezik (a biztosítási díj Megbízottat terheli) 

 A szabálytalanságok megelőzésének és feltárásának felelőssége a Megbízó vezetését 

terheli. A könyvvizsgáló úgy tervezi meg a könyvvizsgálatot, hogy az valószínűsíthetően 

feltárja a pénzügyi kimutatásokban az esetleges szabálytalanságokból eredő jelentős 
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hibákat, de a könyvvizsgálat fő célja nem a szabálytalanságok és a hibák teljes felderítése, 

hanem az, hogy megfelelő alapot nyújtson a pénzügyi kimutatásokról adott 

könyvvizsgálati záradékhoz (véleményhez), és az nem foglalja magában az olyan csalások, 

szabálytalanságok vagy hibák felderítését, amelyek nem eredményeznek lényeges téves 

állításokat a pénzügyi kimutatásokban. 

 A könyvvizsgáló által kibocsátott könyvvizsgálói megállapítások, jelentések és záradékok 

nem minősülnek arra vonatkozóan könyvvizsgálói nyilatkozatnak, hogy a projekt pénzügyi 

folyamatai mentesek minden hibától. 

 Jelen szerződés keretében a Könyvvizsgáló ténymegállapításairól jelentést készít, ami nem 

minősül a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján végzett könyvvizsgálatnak 

vagy átvilágításnak, és ennél fogva semmilyen bizonyosságot nem fejez ki a Megbízók 

pénzügyi kimutatásainak, éves beszámolójának egészére vonatkozóan. 

 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti vizsgálati jelentés kizárólag arra 

szolgál, hogy segítségére legyen Megbízónak a Támogató által előírt kötelezettség 

teljesítésében. A Jelentés semmilyen más célra nem használható fel és kizárólag a 

Megbízó, illetve a Támogató tájékoztatására szolgál, azt egészében vagy részleteiben 

idézni vagy harmadik felek részére rendelkezésre bocsátani csak a Könyvvizsgáló előzetes 

írásbeli engedélyével lehetséges. 

 Az adóbevallások elkészítéséért és leadásáért a Megbízó felel. A könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálat részeként nem tekinti át az adók kiszámítását és az adóbevallásokat. A 

Felek elismerik, hogy a magyar adóhatóság jogosult az összes adóbevallást hatósági 

revízió alá vonni és hogy a magyar számviteli törvénnyel összhangban a Megbízó által 

elkészített, a projekttel kapcsolatos kimutatásokra és jelentésekre adott könyvvizsgálói 

záradék nem nyújt biztosítékot arra, hogy a projekttel kapcsolatos kimutatásokat, 

jelentéseket és adóbevallást az adóhatóság elfogadja. 

 A könyvvizsgáló és a Megbízó a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben okozott 

bármilyen szerződésszegésére vagy kárára a magyar Polgári Törvénykönyv 314. és 339. §-

ának rendelkezései az irányadók. 

 

 

10. A könyvvizsgálati díj és annak megfizetése 

 

 A könyvvizsgálati díj bruttó 840.000,- Ft (azaz nyolcszáz-negyvenezer forint), amely díjat 

Megbízó a könyvvizsgálói jelentés átadásakor a Megbízott által kiállított számla alapján 

2009.december 31.-ig egyenlíti ki.  

 Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a Polgári 

Törvénykönyv 301/A.§ (2) bekezdésében meghatározott mértékű kamatot a Megbízó 

köteles megfizetni. 

 A megbízási díjat a számlán feltüntetett számlaszámra, de főszabályként a C.C. Audit Kft. 

OTP 11714006-20428226 számú számlájára kell átutalni. 

 

11. A szerződés felmondásának módozatai 

 

 

 A Megbízó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban 

helytállni a megbízott által már elvállalt kötelezettségekért. 

 A szerződést a Megbízott is bármikor felmondhatja, a felmondási időnek azonban elégnek 

kell lennie ahhoz, hogy a Megbízó az ügy intézéséről gondoskodhassék. A Megbízó súlyos 

szerződésszegése esetén a felmondás azonnali hatályú is lehet. 

 



129 

 

 

12. A szerződés hatályba lépése 

 

 Abony Város Önkormányzata 170/2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi határozatával 

jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A 

szerződés mindkét fél általi aláírással lép hatályba, és 2009. december 31-ig terjedő időre 

szól. 

 

13. Jogszabályhely és alávetés 

 

 

 A szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., valamint a 

könyvvizsgálatra  vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit veszik figyelembe.  

 Jogviták esetében Felek a békés rendezést tartják elsődleges feladatuknak. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, szerződő Felek kikötik értékhatártól és 

hatáskörtől függően a Ceglédi Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét 

kötik ki. 

 

14. Egyéb rendelkezések 

 

 A szerződés 6 példányban (2 példány Megbízó, 4 példány Megbízott), magyar nyelven 

készül, és a következő mellékleteket tartalmazza: 

 

9.  sz. melléklet: Elfogadó nyilatkozat a könyvvizsgáló részéről  

10.  sz. melléklet: Teljességi nyilatkozat - MINTA 

11.  sz. melléklet: Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására 

– FORRÁSMINTA 

12.  sz. melléklet: Azonosítási kötelezettséghez adatlapok és nyilatkozat 

 

 

Felek a jelen szerződést, az abban szereplő feltételeket és összegeket, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt átolvasás és értelmezés után elfogadták és aláírták. 

 

Abony, 2009. június  

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 

Képv.:Romhányiné Dr. Balogh Edit Képv.: Dr.Szebellédi István   

        Megbízó                                                               Megbízott  

 

1. számú melléklet 

 

 

A KÖNYVVIZSGÁLÓ MEGVÁLASZTÁST ELFOGADÓ NYILATKOZATA  

Alulírott Dr. Szebellédi István (cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 58, anyja neve: Mikó 

Erzsébet), mint a C.C. Audit Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 58. Cégjegyzékszám: 01-09-

364-944 Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság; adószáma: 10973581-2-42; Nyilvántartási száma: 

000062) természetes személy tagja és ügyvezetője a könyvvizsgálói megbízást a 

könyvvizsgálói társaság és a természetes személy könyvvizsgáló nevében jelen okirat 
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aláírásával egyidejűleg Abony Város Önkormányzat (2740, Abony Kossuth tér 1. 

Cégjegyzékszám: 390703-0-0, Adószám: 15390709-2-13.) a képviselő-testület 168/2009. 

(V.28.) számú határozatával összhangban 2009. június ….napjától 2010. december  31. 

napjáig a KMOP-2007-5.2.1/A-2008-0040 számú Támogatási Szerződésben körülírt 

könyvvizsgáló feladatok ellátásához elfogadjuk. 

 

Kijelentem, hogy társaságunk, mint könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult társaság a 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában 000062 számon szerepel. 

 

Kijelentem továbbá, hogy Dr. Szebellédi István, mint természetes személy könyvvizsgáló a 

könyvvizsgálói tevékenység végzésére jogosult és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 

nyilvántartásában 002431 számon szerepel. 

 

Társaságunk a könyvvizsgálói feladatok ellátására helyettes könyvvizsgálóként Dr. Szebellédi 

István bejegyzett könyvvizsgálót (1148, Budapest Fogarasi út 58, tagsági sz.: 002431, an.: 

Mikó Erzsébet) jelöli ki. 

 

Társaságunkkal, az általunk kijelölt könyvvizsgálóval sem a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény 41. §-ban, továbbá a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a 

könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. év 

LXXV. törvényben, és egyéb jogszabályban meghatározott kizáró ok és összeférhetetlenség 

nem áll fenn 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 42.§ (3) bekezdése szerint a 

könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását 

követő 90 napon belül megbízási szerződést köt Megbízóval. 

 

Abony, 2009. június 

Dr. Szebellédi István 

Kamarai tag könyvvizsgáló (Bjsz:002431) 

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (Nysz.: 000062) 

ügyvezető 

Tanú 1: 

Név: ..................................................................  

Lakás: ...............................................................  

Szig.sz.: ............................................................  

 

Tanú 2: 

Név: ..................................................................  

Lakás: ...............................................................  

Szig.sz.: ............................................................  

2. számú melléklet 

TELJESSÉGI NYILATKOZAT 

MINTA 

 

Tisztelt könyvvizsgáló Asszony/Úr! 

 

Ezt a Nyilatkozat-ot Abony Város Önkormányzata (a továbbiakban Megbízó) által az „Abony 

Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 
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érdekében” című és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási sz. pályázat kapcsán a 

Projekt pénzügyi elszámolásával összefüggésben lefolytatott ellenőrzéshez adjuk ki a 2009. 

II. féléves időszakra vonatkozóan. 

 

Önök megvizsgálták a „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 

megvalósítása érdekében” c. és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási sz. Projekt 

pénzügyi elszámolását abból a célból, hogy véleményt mondjanak, miszerint a pénzügyi 

elszámolás csak a vonatkozó jogszabályokban és dokumentumokban foglaltaknak megfelelő, 

támogatható, elszámolható költségeket tartalmazza és a vonatkozó szabályok betartásra 

kerültek.  

Az ellenőrzéshez kapcsolódva legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint szeretnénk 

megerősíteni a következő állításokat: 

 

1. A „Abony Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település 

megvalósítása érdekében” c. és a KMOP-2.1.1./B-08-2008-0053-s azonosítási sz. 

Projekt kapcsán létrejött Támogatási szerződés szerinti Pénzügyi elszámolások – 

figyelembe véve a Számviteli törvény előírásait is – elkészítése, valamint az abban 

szereplő adatok, kimutatások, egyéb információk helyessége a mi felelősségünk. 

2. A vizsgálatban résztvevő személyeknek elérhetővé tettük az összes számviteli-

pénzügyi adatot és a kapcsolatos bizonylatokat. 

3. A pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges hibát. 

4. Nem történt szándékos mulasztás a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, illetve azon 

alkalmazottak részéről, akik meghatározó szerepet töltenek be a számviteli és a belső 

ellenőrzési rendszerben, valamint a pénzügyi kimutatások elkészítésében. 

5. Nem történt szándékos mulasztás azon más dolgozók részéről sem, akik lényegesen 

befolyásolhatnák a pénzügyi információkat. 

 

6. Tudomásunk szerint nem voltak: 

a. Olyan szabálytalanságok és jogsértések a Megbízó/Kedvezményezett vezetése, 

illetve a belső ellenőrzésen vezető beosztásban dolgozó munkatársak részéről, 

amelyek kihatással lennének a Projekt  pénzügyi elszámolására; 

b. Olyan visszaélések a többi alkalmazott részéről sem, melyeknek lényeges 

hatása lenne a Projekt pénzügyi elszámolására, 

c. Olyan visszajelzések az ellenőrző, felügyeleti szervek részéről a számviteli 

gyakorlat hiányosságával, valamint a Támogatási Szerződésben foglaltak 

betartásával kapcsolatban, melynek hatása lenne a Projekt pénzügyi 

elszámolására. 

 

7. Betartottuk azon szerződésekből reánk háruló kötelezettségeket, amelyek kihatással 

lehetnek a Projekt pénzügyi elszámolására. 

8. Kijelentjük, hogy a Projekt terhére elszámolt valamennyi szolgáltatás, költség és 

ráfordítás a támogatási cél megvalósulását szolgálja és a Projekttel kapcsolatosan 

elszámolható. 

9. Gondoskodunk a Projekttel kapcsolatos dokumentációk megfelelő tárolásáról, 

őrzéséről a jogszabályokban előírt határidőig. 

10. Hozzáférhetővé tettünk minden, az ellenőrző és felügyeleti szervektől kapott, a 

Projekthez kapcsolódó írásos dokumentumot és a hozzákapcsolódó levelezést. 

11. A szükséges közbeszerzéseket a hatályos EU és nemzeti jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. 
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12. Tudomásunk szerint nem történt a szabályoknak, törvényeknek, a 

Megbízó/Kedvezményezett szabályzatainak olyan jellegű megsértése, melynek hatását 

a Projekt pénzügyi elszámolásaiban meg kellene jeleníteni. 

13. A könyvvizsgálat elvégzése során észlelt eltérések kijavítása folyamatosan 

megtörténik illetőleg megtörtént. 

14. Az ellenőrzés részére átadott pénzügyi elszámolás, melynek végösszege 183.282.342,- 

HUF, végleges jelentésnek minősül a Teljességi nyilatkozat kiadásának időpontjában.  

A vizsgálat lezárása utáni időszakban nem történt olyan esemény, amely a pénzügyi 

elszámolásokban kiegészítést vagy változtatást tenne szükségessé.  

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti összeg bármilyen okból módosításra 

kerül, arról haladéktalanul tájékoztatom Önöket. 

 

Budapest, 2009. 

 

 

 

 

 

  ........................................................  

 Megbízó/Kedvezményezett 

3. számú melléklet 

Ajánlott forma a Könyvvizsgálói Hitelesítési Igazolás kiállítására 

FORRÁSMINTA 

 

4. számú melléklet 
 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

 

1. Természetes személy ügyfél esetén rögzítendő adatok: 

a) családi és utóneve (születési neve) ………………. 

b) lakcíme:  

c) állampolgárság: magyar 

d) azonosító okmányának típusát és száma 

e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye 

f) születési helye, ideje: 

g) anyja neve:  

 

 

Dátum 

 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 



133 

 

AZONOSÍTÁSI ADATLAP  

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

 

 

 

2. Szervezet (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) 

azonosítása esetén rögzítendő adatok 

a) neve, rövidített neve: ………………………………….  

b) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe:  

c) cégbírósági nyilvántartásban szereplő szervezet esetén cégjegyzékszáma, egyéb 

szervezet esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló 

határozat számát vagy nyilvántartási száma 

d) főtevékenysége:  

e) képviseletére jogosultak közül a szerződést aláírók és kapcsolattartók neve és 

beosztása: ……………………. 

f) ha külföldi szervezeti ügyfélnek van kézbesítési megbízottja, akkor a kézbesítési 

megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai 

 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 
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AZONOSÍTÁSI ADATLAP 

a 2007. évi CXXXVI. törvény 23. §-ában előírt feladat végrehajtásához 

 

3. A könyvvizsgálói szerződés tartalmára vonatkozó rögzítendő adatok: 

 a szerződés típusát, tárgyát (a Kkt. 3. § (1) bek. mely pontja szerinti könyvvizsgálói 

tevékenységre szól a szerződés) 

 időtartamát:  

 a megbízási díjat: bruttó 840.000,- Ft 

 

 

 

Dátum 

 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

 

 

4. A TÉNYLEGES TULAJDONOSRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 

Alulírott ………………… a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) 8. § (1) 

bekezdése előírásának megfelelően nyilatkozom arról, hogy a könyvvizsgálati szerződéssel 

kapcsolatban  

 

e) saját magam, illetőleg az általam képviselt ügyfél érdekében járok el, vagy 

f) más személy tényleges tulajdonos érdekében járok el  

(megfelelő szövegrész megjelölendő!) 

 

b) válasz esetén a tényleges tulajdonosra vonatkozóan a következő adatokat igazolom: 

a) családi és utónevét (születési nevét), 

b) lakcímét, 

c) állampolgárságát, 

d) azonosító okmányának típusát és számát, 

e) külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyet; 

f) születési helyét, idejét, 

 (a)-c) pontok alatt adatok felvétele kötelező!) 

 

Egyéb nyilatkozatok: 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás 

során bemutatott okiratokról a megbízott könyvvizsgáló másolatokat készítsen. 

 

Alulírott hozzájárulok / nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Pmt. 18-19. §-a szerinti, más 

szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágításhoz a megbízott könyvvizsgáló az átvilágítás során 

rögzített azonosító adatokat átadja. 
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(Vastag és dőlt szövegrészben a megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

………………………., ………. …….. ….. 

 

…………………………… 

ügyfél/képviselő 

- - - 

 

18./ Napirendi pont tárgya: KMRFT-TEUT Abony Város belterületi Apponyi út 

burkolatjavítása projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására történő cég 

kiválasztása 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Javasolta a GEOBER Bt-t megbízni, bruttó 12.500,- Ft értékben. Kérdezte, hogy 

van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Urbán Ildikó: Elmondta, hogy a Megbízási Szerződés 3. pontja hasonlóan, mint a többi 

esetben az alábbiak szerint módosul: 

 

3.A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét a kivitelezés teljes folyamatában, szükség 

szerint, de legalább heti egy alkalommal végzi. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: elmondta, hogy néhány nap alatt lezajlik az útépítés. 

Véleménye szerint maradjon a folyamatos ellenőrzés. 

 

Urbán Ildikó: elmondta, hogy az egész kivitelezés folyamatában részt fog venni a műszaki 

ellenőr. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: javasolta, hogy maradjon a folyamatos ellenőrzés, ne 

módosuljon a szerződés ezen pontja. 

Kérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a GEOBER Bt. megbízásának 

elfogadásáról bruttó 12.500.- Ft értékben. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a GEOBER Bt. megbízásával 12.500,- Ft 

értékben 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag egyetértett. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés és a kiegészített 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás 

mellett az előterjesztést ill.  kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta, és a 

következő határozatot hozta: 
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171/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a KMRFT-TEUT Abony Város belterületi Apponyi út burkolatjavítása projekt 

műszaki ellenőri feladatainak ellátására történő cég kiválasztásáról 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

határozatot hozza: 

 

1. A Képviselő-testület a KMRFT TEUT Abony Város belterületi Apponyi út 

burkolatjavítása projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a GEOBER Bt. 

(2700, Cegléd Szent Imre herceg u. 2.) műszaki ellenőrt bízza meg bruttó 12.500,- 

Ft díjazásért a mellékelt megbízási szerződés szerint. 

 

2. A megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzat 2009 évi költségvetés „Városi 

tevékenység szakmai szolgáltatások” során biztosítja. 

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 
171/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

- műszaki ellenőri tevékenység ellátására – 

 

Megállapodó felek: 

- Abony Város Önkormányzata 2740 Abony, Kossuth tér 1. képviseli: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester, mint Megbízó 

- GEOBER Bt.  (2700, Cegléd Szent Imre herceg u. 2.),  mint  Megbízott 

 

A megbízás tárgya: 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács – HÖF – TEUT 2008. Az Apponyi 

út felújítása című projekt keretében megvalósuló 1 db belterületi út felújításához 

kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatok ellátása 

 

1. Megbízó felkérésére Megbízott elvállalja a megbízás tárgyában szereplő Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács – HÖF – TEUT 2008. Az Apponyi út 

felújítása című projekt keretében megvalósuló 1 db belterületi út felújítási munkáinak 

kivitelezésének műszaki ellenőrzését, melynek során a megvalósulására irányuló 

építési munka teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, 

hatósági előírások, szabványok szerződések és a kivitelezési dokumentáció szerinti 

betartását. 

 

2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához megfelelő jogosultsággal 

rendelkezik, melynek száma: SME-Közl. ép-I.13-51456/2012 

 

3. A Megbízott a műszaki ellenőri tevékenységét szükség szerint folyamatosan végzi. 

 

4. Ezen megállapodás a kivitelező által adott és szerződésben rögzített teljes 

megvalósítást tartalmazó munkálatokra vonatkozik. 

 

5. A Megbízó helyszíni képviselőjeként a Megbízott műszaki ellenőri feladata: 
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 az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének 

ellenőrzése a jogerős és végrehajtható örökségvédelmi hatósági engedély és a hozzá 

tartozó jóváhagyott építészeti- műszaki dokumentáció alapján. 

 az építési napló ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, 

észrevételezése, 

 a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban, 

 a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal 

kapcsolatos javaslatok megtétele az Megbízó részére, 

 a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 

 az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel, 

 az építés során a műszaki teljesítmény-jellemzők ellenőrzése, a technológiával 

összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése, 

 a beépített anyagok megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése, 

 a műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési naplóban, 

 műszaki kérdésekben az Megbízó döntéseinek előkészítése, 

 műszaki kérdésekben javaslattétel, 

 pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése, 

 teljesítésigazolás 

 a jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedélyben és a hozzátartozó, 

jóváhagyott, engedélyezési záradékkal ellátott tervdokumentációban foglaltak 

betartásának figyelemmel kísérése, 

 az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése 

 az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges járulékos 

építmények, tereprendezési, fásítási, parkosítási munkálatok az építéssel együtt 

történő megvalósulásának figyelemmel kísérése, 

 az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, 

környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, 

 az építési naplónak a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az 

építésügyi hatóság számára történő rendelkezésére állásának biztosítása. 

 

6. Megbízott személyesen köteles eljárni. Ha a megbízás teljesítéséhez szükséges, 

igénybe veheti más személy közreműködését is, melyhez Megbízó előzetes írásbeli 

hozzájárulása szükséges. 

 

7. Megbízó részéről a Megbízottal korlátlan jogkörrel kapcsolatot tartó személyek: 
 

Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester                 telefon:  53/562-120 

Valaczkiné Varga Erzsébet  (Településfejlesztési ügyintéző)   telefon:  53/ 360-832 

 

8. A műszaki ellenőri tevékenység díja: bruttó 12.5000,- Ft 

 

Megbízott a Megállapodás 5. pontjában részletezett tevékenységére vonatkozó 

megbízási díjat tartalmazó számláját a kivitelező végszámlájának Megbízó általi 

leigazolását követően jogosult Megbízó részére benyújtani. A Megbízott által kiállított 

számlát Megbízó a benyújtást követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

9. A műszaki ellenőrzésre vonatkozó egyéb kérdéseket a 290/2007. (X.31.) Korm. 

rendelet szabályozza. 
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10. A felek megállapodnak, hogy együttműködésük során az esetleges felmerülő vitás 

kérdéseket elsősorban közvetlen egyeztető tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

Ennek sikertelensége esetére a szerződő felek a jelen szerződéssel létrejött 

jogviszonyból származó jogvitájuk eldöntése esetére a hatáskörtől függően a Ceglédi 

Városi Bíróság ill. a Pest Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 

11. Abony Város Önkormányzata 171//2009. (V.28.) számú Képviselő-testületi 

határozatával jóváhagyta a jelen szerződést és felhatalmazta a polgármestert a 

szerződés aláírására. 
 

12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók.  

 

13. A Megbízott a szerződés aláírásának időpontjában bemutatja a Megbízónak a biztosító 

által kiállított fedezet igazolást a műszaki ellenőri tevékenység 

felelősségbiztosításának megkötéséről, csatolva a díj befizetését igazoló dokumentum 

másolatát. A biztosítási összeg legalább 10.000.000,- Ft /kár/ biztosítási időszak. 

 

Jelen megállapodásban foglaltakat a felek kölcsönösen elfogadják és magukra nézve kötelező 

érvényűnek tekintik. 

 

 

Abony, 2009. június  

 

 

 …………………………………. ………………………………. 

 Abony Város Önkormányzat  GEOBER Bt. 

képviseletében:Romhányiné Dr. Balogh Edit képviseletében: Szathmáry Ferenc   

 Megbízó       Megbízott 

 

- - -  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 10 perc szünetet rendelt el. 

 

SZÜNET 

 

    - - - 

 

A szünet befejezése után a Képviselő-testület a következő napirendi pont 

megtárgyalásával folytatta tovább munkáját! 

 

    - - - 

 

19./ Napirendi pont tárgya: A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség 

nélkül című (KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 
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Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Az Együttes Bizottság a napirendet megtárgyalta és támogatta, elfogadásra 

javasolta. Elmondta, hogy mind a két általános iskola esetében szükségesnek tartaná a 

pályázat benyújtását. A pályázat megírásával a Pa-Ku Consulting Bt-t javasolta megbízni, az 

ajánlatában foglaltaknak megfelelően. A Gyulai Iskola esetében ismertette a határozati 

javaslatot, mely szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be ”A Gyulai 

Gaál Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a feladatellátás 

színvonalának javítása érdekében” címmel a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 

című, és a KMRFT-CEDE-2009. kódszámú pályázati kiírásra.  

A projekt összköltsége bruttó 32.562.370,- Ft.  

A Képviselő-testület 12.562.370,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat 

által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-CEDE-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg, 60.000,- Ft + Áfa 

díjazásért, melynek fedezetét a „Városi tevékenység, szakmai szolgáltatások 

során” biztosít. A pályázati díj mértéke bruttó 500.000,- Ft, melynek fedezetét a 

2008. évi jövedelemadó különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztás 

terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírásával. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a határozati 

javaslat elfogadásáról a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola esetében. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 16 igen, 0 

nem és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

 

172/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból 

megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra 

került önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül című 

(KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be ”A Gyulai 

Gaál Miklós Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a feladatellátás 

színvonalának javítása érdekében” címmel a Közép-magyarországi Regionális 
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Fejlesztési Tanács önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 

című, és a KMRFT-CEDE-2009. kódszámú pályázati kiírásra.  

A projekt összköltsége bruttó 32.562.370,- Ft.  

A Képviselő-testület 12.562.370,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat 

által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-CEDE-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg, 60.000,- Ft + Áfa 

díjazásért, melynek fedezetét a „Városi tevékenység, szakmai szolgáltatások 

során” biztosít. A pályázati díj mértéke bruttó 500.000,- Ft, melynek fedezetét a 

2008. évi jövedelemadó különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztás 

terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírásával. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

172/2009 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMRFT-CEDE-2009 pályázati kiírás alapján 

történő 2 db pályázat elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a 172/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 
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- Bagi Mihály Attila 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 60.000,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 72.000.- Ft – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízott hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és 

a pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 
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15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 

 

 

Abony, 2009. június 

 

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 

 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

 

Ismertette a Somogyi Iskola esetében a határozati javaslatot, mely szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be ”A 

Somogyi Imre Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a feladatellátás 

színvonalának javítása érdekében” címmel a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 

című, és a KMRFT-CEDE-2009. kódszámú pályázati kiírásra.  

A projekt összköltsége bruttó 26.166.900,- Ft.  

A Képviselő-testület 6.166.900,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat 

által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-CEDE-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg, 60.000,- Ft + Áfa 

díjazásért, melynek fedezetét a „Városi tevékenység, szakmai szolgáltatások 

során” biztosít. A pályázati díj mértéke bruttó 500.000,- Ft, melynek fedezetét a 

2008. évi jövedelemadó különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztás 

terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírásával. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban? 

Kérdés nem volt.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a Somogyi Imre Általános Iskola 

esetében a határozati javaslat elfogadásáról. 
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Megállapította, hogy a Képviselő-testület a Somogyi Imre Általános Iskola esetében a 

határozati javaslatot 16 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag 

elfogadta, és a következő határozatot hozta: 

 

173/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból 

megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra 

került önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül című 

(KMRFT-CEDE-2009) pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be ”A 

Somogyi Imre Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése, a feladatellátás 

színvonalának javítása érdekében” címmel a Közép-magyarországi Regionális 

Fejlesztési Tanács önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélkül 

című, és a KMRFT-CEDE-2009. kódszámú pályázati kiírásra.  

A projekt összköltsége bruttó 26.166.900,- Ft.  

A Képviselő-testület 6.166.900,- Ft összegű önerőt Abony Város Önkormányzat 

által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-CEDE-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg, 60.000,- Ft + Áfa 

díjazásért, melynek fedezetét a „Városi tevékenység, szakmai szolgáltatások 

során” biztosít. A pályázati díj mértéke bruttó 500.000,- Ft, melynek fedezetét a 

2008. évi jövedelemadó különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztás 

terhére biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírásával. 

 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné dr. Balogh Edit polgármestert a 

határozat mellékletét képező szerződés aláírásával. 

 

173/2009 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tér 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMRFT-CEDE-2009 pályázati kiírás alapján 

történő 2 db pályázat elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a 173/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 
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2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Bagi Mihály Attila 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 60.000,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 72.000.- Ft – egyszeri díj illeti meg. 
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12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízott hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és 

a pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helyben hagyólag írták alá. 

 

 

Abony, 2009. június 

 

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 

 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

 

- - -  

 

20./ Napirendi pont tárgya: A területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati 

fejlesztések (TEKI) pályázaton való részvétel 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Az Együttes Bizottság szintén megtárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra 

javasolta. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Kérdés nem volt. 

 

Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint: 

 

1.  A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 2009. évi 

területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása pályázaton részt 

vesz, tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése tárgyában, melynek 

során 3 db nagyvárosi térképes info-tábla és 5 db több irányba mutató oszlopos táblák 

beszerzése valósul meg. 
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2. A bekerülési összeg 923. 241 Ft+ ÁFA, (25 %-os ÁFA esetén bruttó 1. 154 100 Ft), 

melynek 25 %-os önereje, bruttó 288. 525 Ft. 

 

3. A megigényelt támogatás bruttó 865. 575 Ft 2,5 %-a: 21. 640 Ft pályázati díj. 

 

4. Az önerő mértékét (288. 525 Ft-ot) és a pályázati díj (21. 640 Ft) összegét a 

költségvetési rendelet városi tevékenység karbantartási szolgáltatás során biztosítja az 

önkormányzat. 

 

Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a határozati javaslattal kapcsolatban? 

Kérdés nem volt. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a fenti 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 16 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

174/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI) pályázaton való 

részvételről 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 2009. évi 

területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása pályázaton részt 

vesz, tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése tárgyában, melynek 

során 3 db nagyvárosi térképes info-tábla és 5 db több irányba mutató oszlopos táblák 

beszerzése valósul meg. 

 

2. A bekerülési összeg 923. 241 Ft+ ÁFA, (25 %-os ÁFA esetén bruttó 1. 154 100 Ft), 

melynek 25 %-os önereje, bruttó 288. 525 Ft. 

 

3. A megigényelt támogatás bruttó 865. 575 Ft 2,5 %-a: 21. 640 Ft pályázati díj. 

 

4. Az önerő mértékét (288. 525 Ft-ot) és a pályázati díj (21. 640 Ft) összegét a 

költségvetési rendelet városi tevékenység karbantartási szolgáltatás során biztosítja az 

önkormányzat. 

- - -  

 

21./ Napirendi pont tárgya: A Közép-magyarországi Operatív Program keretében 

kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

(akadálymentesítés)” c. és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű pályázati kiíráson történő 

részvételi lehetőség 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, a napirendi ponttal kapcsolatban?  
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Dr. Németh Mónika: Elmondta, hogy a testületi ülés előtt érkezett be a Fü-Ge 98 Bt. 

ajánlata, akik a rehabilitációs szakmérnöki feladatokat vállalná bruttó 50 ezer forint értékben.  

Ennek a feladatnak az ellátását tartalmazza a határozati javaslat 4. pontja. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Ismertette a határozati javaslatot, mely szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés 

a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” c. és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű 

pályázati kiírásra: „Abony, Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentesítése 

az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében”.  

 

2. A Képviselő-testület az „Abony, Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítése az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében” c. KMOP-2009-

4.5.3. kódjelű pályázat elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg nettó 

110.000,- Ft + ÁFA díjazásért. A megbízási díj forrását Abony Város Önkormányzata 

a költségvetési rendelet „Városi tevékenység, szakmai szolgáltatások” megnevezésű 

során biztosítja.  

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület az „Abony, Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítése az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében” c. KMOP-2009-

4.5.3. kódjelű pályázat elkészítéséhez szükséges rehabilitációs környezettervező 

szakmérnökként a Fü-Ge ’ 98 Bt. –t (1122 Budapest, Városmajor u. 8.) bízza meg.  

A megbízás tárgya az engedélyes terveknek a komplex akadálymentesítés pályázati 

kritérium szerinti átdolgozása, ill. a pályázat elkészítésében történő aktív 

közreműködés. A megbízási díj összege nettó 50.000,- Ft + Áfa, melynek fedezetét 

Abony Város Önkormányzata a költségvetési rendelet „Városi tevékenység, szakmai 

szolgáltatások” megnevezésű során biztosítja.  

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés, valamint a fenti 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést és a határozati javaslatot 16 igen, 0 

nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta, és a következő 

határozatot hozta: 

 

175/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a Közép-magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Egyenlő 

esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” c. és a KMOP-2009-

4.5.3. kódjelű pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról 
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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

magyarországi Operatív Program keretében kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés 

a közszolgáltatásokhoz (akadálymentesítés)” c. és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű 

pályázati kiírásra: „Abony, Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentesítése 

az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében”.  

 

2. A Képviselő-testület az „Abony, Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítése az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében” c. KMOP-2009-

4.5.3. kódjelű pályázat elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg nettó 

110.000,- Ft + ÁFA díjazásért. A megbízási díj forrását Abony Város Önkormányzata 

a költségvetési rendelet „Városi tevékenység, szakmai szolgáltatások” megnevezésű 

során biztosítja.  

 

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

határozat mellékletét képező szerződés aláírására. 

 

4. A Képviselő-testület az „Abony, Somogyi Imre Általános Iskola komplex 

akadálymentesítése az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés érdekében” c. KMOP-2009-

4.5.3. kódjelű pályázat elkészítéséhez szükséges rehabilitációs környezettervező 

szakmérnökként a Fü-Ge ’ 98 Bt. –t (1122 Budapest, Városmajor u. 8.) bízza meg.  

A megbízás tárgya az engedélyes terveknek a komplex akadálymentesítés pályázati 

kritérium szerinti átdolgozása, ill. a pályázat elkészítésében történő aktív 

közreműködés. A megbízási díj összege nettó 50.000,- Ft + Áfa, melynek fedezetét 

Abony Város Önkormányzata a költségvetési rendelet „Városi tevékenység, szakmai 

szolgáltatások” megnevezésű során biztosítja.  

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésére, valamint a 

pályázat beadásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 

175/2009 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Közép-magyarországi  Operatív Program 

keretében kiírásra került „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz 

(akadálymentesítés)” c. és a KMOP-2009-4.5.3. kódjelű pályázati kiírásra történő 

pályázat elkészítésével. 
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A pályázaton való részvételre a 175/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat 

ad felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Valaczkainé Varga Erzsébet 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 



150 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen nettó 110.000- Ft 

+ ÁFA, - azaz 132.000.- Ft – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízott hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és 

a pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

Abony, 2009. június  

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 

 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

 

 

- - - 

 

22./ Napirendi pont tárgya: A 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési 

célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési 

Tanács által kiírásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő részvételi 

lehetőség 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot. Felkérte Mészáros Lászlót a 

szünetben levezetett Együttes Bizottság elnökét, hogy ismertesse az Együttes Bizottság 

határozati javaslatait. 

 

Mészáros László: Ismertette az Együttes Bizottság határozati javaslatait, mely szerint két 

határozat született. Az egyik esetben az Együttes Bizottság javasolta pályázat benyújtását a 

Báthory-Jókai-Deák utca esetében, a másik határozat értelmében a bizottság javasolta 

pályázat benyújtását a Vak Bottyán-Thököly utca esetében. A Báthory és a Jókai utcákkal 

kapcsolatosan véleménye szerint annyi a probléma, hogy egyirányú utcák, a Deák Ferenc út, 
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pedig hogy 100 m hosszú. Volt egy olyan variáció, hogy Vak Bottyán-Thököly- Kossuth 

Ferenc és Szabolcska utcákra kerüljön pályázat benyújtásra, de ezt a variációt nem támogatta 

az Együttes Bizottság. Javaslatként elhangzott a Szapáry utca, amely egy elég hosszú út, és 

vannak rákötő utcák is, de ezt a javaslatot sem támogatta az Együttes Bizottság. 

 

Dr. Egedy Zsolt: Elég szűkös a pályázati keret, és a városban nagyon sok rossz út van. 

Véleménye szerint azt kellene megnézni, hogy egy-egy utcában hányak laknak és hány utat 

köt össze. Ezért javasolta a Szapáry útra pályázat benyújtását. 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Véleménye szerint, amennyiben a várost szeretnék 

tehermentesíteni, akkor a benyújtandó pályázatban szereplő utaknak kapcsolódnia kellene a 

Főtér programhoz. Ebben az esetben a Vak Bottyán-Thököly és Báthory-Jókai-Deák utcák 

esetében célszerű a pályázat benyújtása. Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, 

javaslata? 

 

Gulykáné Gál Erzsébet: A városban valóban nagyon sok rossz állapotú út van. Polgármester 

asszony javaslatát a Vak Bottyán-Thököly illetve Báthory-Jókai-Deák utak esetében javasolta 

pályázat benyújtását.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Tájékoztatásul még elmondta, hogy TEUT-as pályázatok 

esetében földutakra, illetve útépítésre nem lehet pályázni. Kérdezte, hogy van-e még 

valakinek kérdése, javaslata? 

Több kérdés, javaslat nem volt. 

 

Ismertette az 1. sz. határozati javaslatot, mely szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) című 

pályázati kiírásra az alábbi utak vonatkozásában: 

 

Vak Bottyán utca  – Thököly utca 

 

A projekt összköltsége nettó 12.871.408,- Ft + Áfa 

A Képviselő-testület nettó 6.436.390,- Ft + Áfa összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

A pályázati díj mértéke: bruttó 201.122,- Ft, melyet a 2008. évi jövedelemadó 

különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztása terhére biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg bruttó 72.000,- Ft díjazásért. A 

megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

„Városi tevékenység karbantartás szolgáltatások” során biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a határozat mellékletét 

képező szerződés aláírására. 
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Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fent elhangzott határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 14 igen, 0 nem szavazattal és 2 tartózkodás 

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

 

176/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból 

megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra 

került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) című pályázati 

kiírásra az alábbi utak vonatkozásában: 

 

Vak Bottyán utca  – Thököly utca 

 

A projekt összköltsége nettó 12.871.408,- Ft + Áfa 

A Képviselő-testület nettó 6.436.390,- Ft + Áfa összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

A pályázati díj mértéke: bruttó 201.122,- Ft, melyet a 2008. évi jövedelemadó 

különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztása terhére biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg bruttó 72.000,- Ft díjazásért. A 

megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

„Városi tevékenység karbantartás szolgáltatások” során biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a határozat mellékletét 

képező szerződés aláírására. 

 
176/2009 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírás alapján 

történő pályázat elkészítésével. 
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A pályázaton való részvételre a 176/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati  kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Bagi Mihály Attila 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 
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11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 60.000,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 72.000.- Ft – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízott hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és 

a pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Abony, 2009. június  

 

 

 ……………………………………. ……………………………….. 

 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 

 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

 

- - - 

 

Ismertette a 2. sz. határozati javaslatot, mely szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) című pályázati 

kiírásra az alábbi utak vonatkozásában: 

 

Báthory I. utca – Jókai utca – Deák F. utca 

 

A projekt összköltsége nettó 15.351.539,- Ft + Áfa 

A Képviselő-testület nettó 7.675.769,- Ft + Áfa összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

A pályázati díj mértéke: bruttó 239.868.- Ft, melyet a 2008. évi jövedelemadó 

különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztása terhére biztosítja. 



155 

 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg bruttó 72.000,- Ft díjazásért. A 

megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

„Városi tevékenység karbantartás szolgáltatások” során biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a határozat mellékletét 

képező szerződés aláírására. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fent elhangzott határozati javaslat 

módosításáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 14 igen, 0 nem szavazattal 

és 2 tartózkodás mellett, elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

177/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból 

megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra 

került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) című pályázati 

kiírásra az alábbi utak vonatkozásában: 

 

Báthory I. utca – Jókai utca – Deák F. utca 

 

A projekt összköltsége nettó 15.351.539,- Ft + Áfa 

A Képviselő-testület nettó 7.675.769,- Ft + Áfa összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

A pályázati díj mértéke: bruttó 239.868.- Ft, melyet a 2008. évi jövedelemadó 

különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztása terhére biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg bruttó 72.000,- Ft díjazásért. A 

megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

„Városi tevékenység karbantartás szolgáltatások” során biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a határozat mellékletét 

képező szerződés aláírására. 
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177/2009 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírás alapján 

történő pályázat elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a 177/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati  kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Bagi Mihály Attila 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 

 

7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 
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8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 60.000,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 72.000.- Ft – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízott hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és 

a pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

Abony, 2009. június  

 ……………………………………. ……………………………….. 

 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 

 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

- - - 

 

Ismertette a 3. sz. határozati javaslatot, mely szerint: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) című pályázati 

kiírásra az alábbi út vonatkozásában: 



158 

 

Szapáry utca 

 

A projekt összköltsége bruttó 27.368.772,- Ft  

A Képviselő-testület bruttó 13.684.000,- Ft + Áfa összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

A pályázati díj mértéke: bruttó 356.364.- Ft, melyet a 2008. évi jövedelemadó 

különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztása terhére biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg bruttó 72.000,- Ft díjazásért. A 

megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

„Városi tevékenység karbantartás szolgáltatások” során biztosítja. 

 

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

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a határozat mellékletét 

képező szerződés aláírására. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a fent elhangzott határozati javaslat 

módosításáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot 9 igen, 3 nem szavazattal és 

4 tartózkodás mellett, elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

178/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból 

megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra 

került KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről 

 

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

évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács települési önkormányzati szilárd 

burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) című pályázati 

kiírásra az alábbi út vonatkozásában: 

 

Szapáry utca 

 

A projekt összköltsége bruttó 27.368.772,- Ft  

A Képviselő-testület bruttó 13.684.000,- Ft + Áfa összegű önerőt Abony Város 

Önkormányzat által kibocsátott fejlesztési tartalék a Két Torony Kötvény terhére 

biztosítja.  

A pályázati díj mértéke: bruttó 356.364.- Ft, melyet a 2008. évi jövedelemadó 

különbség mérséklés elszámolásának egyenleg felosztása terhére biztosítja. 
 

2. A Képviselő-testület a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírásra történő pályázat 

elkészítésével a Pa-Ku Consulting Bt. céget bízza meg bruttó 72.000,- Ft díjazásért. A 

megbízási díj fedezetét Abony Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 

„Városi tevékenység karbantartás szolgáltatások” során biztosítja. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkálatok elvégzésével, a pályázat 

beadásához szükséges dokumentumok aláírására, valamint a határozat mellékletét 

képező szerződés aláírására. 
 

178/2009 (V.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzata (képviseli: Romhányiné dr. Balogh 

Edit polgármester) 2740 Abony, Kossuth tré 1., a továbbiakban mint Megbízó, 

 

másrészről a Pa-Ku Consulting Bt. 

2750 Nagykőrös, Kodály Zoltán u. 3. (képviseli: Palotai Sándor ügyvezető, adószám: 

22317957-2-13) a továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat a KMRFT-TEUT-2009 pályázati kiírás alapján 

történő pályázat elkészítésével. 

A pályázaton való részvételre a 178/2009. (V.28.) sz. képviselő-testületi határozat ad 

felhatalmazást. 

 

2. A Megbízó a megbízást elfogadja. 

 

3. A Megbízott vállalja, hogy a pályázatot úgy készíti el, hogy az a pályázati  kiírás 

szerinti határidőig benyújtásra kerüljön. E pont tekintetében felelősség nem terheli a 

Megbízottat, ha a Megbízó adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

4. A Megbízó köteles a pályázat megírásához szükséges információkat, anyagokat, 

adatokat a Megbízott írásbeli megkeresésére teljesíteni. A megkeresésben a 

teljesítésre reális, de legalább 5 munkanapos határidőt kell kitűzni. Az információk, 

dokumentumok valódiságáért, hitelességéért, pontosságáért a megbízó vállal 

kizárólagos felelősséget. 

 

Megbízó részéről szakmai, illetve egyéb kérdésekben kapcsolattartó: 

- Bagi Mihály Attila 

 

Megbízott részéről kapcsolattartó:  

- Palotai Sándor 

 

5. A Megbízott adatszolgáltatás kérésekor köteles konkrétan megfogalmazni elvárásait, 

az adatszolgáltatás határidejét. Az így megfogalmazott kérdésre adott hibás 

adatszolgáltatásból eredő minden kár a Megbízót terheli. A megbízó által késve, 

határidőn túl megadott információk miatti következmény a Megbízó felelőssége. 

6. A Megbízott a benyújtandó pályázati anyag egy példányát a benyújtást követően a 

Megbízó részére köteles átadni. 
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7. A Megbízott felel a benyújtott pályázat formai hibájáért, a pályázat késedelmes 

benyújtásáért, a nem megfelelő adatszolgáltatási kérelemből eredő hibákért, illetve az 

adatszolgáltatás iránti kérelme késedelmes elterjesztéséért, és az ebből eredő 

késedelmes benyújtásért. 

 

8. A Megbízó jelen szerződés aláírásával előzetesen lemond arról, hogy a pályázat 

eredménytelensége – kivéve a 7. pontban foglaltakat – esetén a Megbízottal szemben 

követelést érvényesítsen. 

 

9. Amennyiben a pályázat a 7. pontban foglaltakat körülírt, Megbízottat terhelő okokból 

kerül elutasításra Megbízott köteles a Megbízó részére a kifizetett megbízási díj 

összegéig terjedő kárát megtéríteni. 

 

10. Amennyiben a pályázat benyújtására a Megbízónak felróható okból nem kerül sor, a 

Megbízó köteles a Megbízott részére a pályázatírással összefüggésben felmerült, 

igazolható költségeit megtéríteni 

 

11. A Megbízottat az 1. pontban körülírt feladatok ellátásáért összesen 60.000,- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 72.000.- Ft – egyszeri díj illeti meg. 

 

12. A Megbízó a díjat a pályázatok benyújtását követően hiánypótlás nélküli befogadás 

visszaigazolása után, hiánypótlás esetén annak teljesítését követően a Megbízott által 

kiállított számla ellenében fizeti meg a kézhezvételtől számított 15 napon belül. 

 

13. A felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot érintő információkat, értesítéseket 

haladéktalanul telefonon (beleértve az előzetes e-mail-ben, vagy faxon történő 

értesítést is) illetve 3 munkanapon belül írásban közlik egymással. 

 

14. A Megbízott hozzájárul, hogy sikeres pályázat esetén a Megbízott – Megbízó neve és 

a pályázat megjelölésével – referenciaként hivatkozhasson a pályázat során elért 

eredményre. 

 

15. Megbízó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a beadandó pályázatok 

feltételeivel tisztában van, és azoknak maradéktalanul megfelel. 

 

16. A szerződés által nem rendezett egyéb kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók. 

Jelen vállalkozói szerződést felek elolvasás és tartalmának megértése után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

Abony, 2009. június  

 ……………………………………. ……………………………….. 

 Pa-Ku Consulting Bt. Abony Város Önkormányzata 

 Palotai Sándor ügyvezető Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Megbízott Megbízó 

 

- - - 
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Dr. Egedy Zsolt: Vélemény szerint a Vak Bottyán-Thököly utcákra benyújtott pályázat nem 

fog megfelelni a pályázati kiírásban foglaltaknak.  

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Több kérdés, hozzászólás nem volt.  

- - - 

 

23./ Napirendi pont tárgya: Lejárt határidejű határozatról 

 

Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Ismertette a napirendi pontot, valamint az előterjesztésben 

foglaltakat. Javasolta elfogadásra. Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

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

elfogadásáról. 

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, valamint a határozati javaslatot 16 

igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta és a következő 

határozatot hozta: 

 

179/2009. (V. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

a lejárt határidejű határozatokról 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, Abony Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott képviselő-testületi határozatok 

végrehajtása kapcsán az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 

határozatokat: 

 

 72/2009.(III.26.) 3. pontja Az Abokom Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződés 

módosítása 

 102/2009. (IV.14.) Szolnok Megyei Jogú Város „TIOP 1.2.1 – Agóra, 

multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 

szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázati program keretében 

a közművelődési együttműködés kereteit, valamint annak szakmai tartalmát 

meghatározó Együttműködési Megállapodás elfogadása 

 104/2009. (IV.14.) Megbízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez 

kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátása 

 107/2009.(IV.14.) Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola pályázatának 

támogatása 

 110/2009. (IV.14.) A KMOP-2.1.1/B-08-2008-0053 azonosító számú és „Abony 

Város belterületi kapcsolatainak javítása az élhetőbb település megvalósítása 

érdekében” című nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok 

ellátására történő cég kiválasztása 

 Z-114/2009. (IV.14.) Javaslattétel PRÍMA Díj adományozására 

 134/2009.(IV.30.) Kinizsi Pál Gimnázium tetőfedés csere és födém 

megerősítésének kiviteli terv elkészítésére tervező megbízása 
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 136/2009. (IV.30.) Kostyán kúria felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiviteli terv 

elkészítésére tervező megbízása 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő megjelölése nélkül rendeli 

el az alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 129/2009. (IV.30.) A 475/2007. (XII.17.) számú Képviselő-testületi határozattal 

módosított 409/2007. (IX.29.) sz. határozat kiegészítése 

 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete határidő hosszabbítását rendeli el az 

alábbi határozatok végrehajtására: 

 

 103/2009. (IV.14.) Abony Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 

(2009. december 31.) 

 109/2009. (IV.14.) A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 

sportlétesítmények felújításának támogatása 

(2009. október 31.) 

 112/2009. (IV.14.) „Közfoglalkoztatási-szervezők foglalkoztatásának támogatása” 

elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében közcélú foglalkoztatás 

szervezéséhez szükséges személyek foglalkoztatásának támogatása 

(2009. július 31.) 

 122/2009.(IV.30.) Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HEFOP-2009/3.1.3/B/09/03 kódszámú 

pályázatának támogatása 

(2009. szeptember 30.) 

 

- - - 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit: Kérdezte, hogy van-e valakinek napirend utáni kérdése, 

hozzászólása? 

Napirend utáni kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Mivel egyéb napirendi pont nem volt, Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester az 

ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

Romhányiné dr. Balogh Edit    Dr. Németh Mónika 

            polgármester               jegyző 

 

 

 

       Mészáros László                Parti Mihály  

jegyzőkönyvi  hitelesítők 


