Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
2-10/2010/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 29-i üléséről.
Napirend: Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának
megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság
tájékoztatása, lakossági kommunikációs feladatok ellátása kapcsán cég megbízásáról
103/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának
megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó
nyilvánosság tájékoztatása, lakossági kommunikációs feladatok ellátása kapcsán cég
megbízásáról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi
határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület az Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós
programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázathoz
kapcsolódó tájékoztatás, nyilvánosság feladatainak teljes körű ellátásával a Gedi-Press
Reklámirodát bízza meg.
2. A megbízási díj bruttó: 2.250.000,-Ft, melynek fedezete a pályázaton belül biztosított.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a határozat
mellékletét képező megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2010. május
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Gazdasági Osztály
Értesül:
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Egedy Zsolt alpolgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
Gedi-Press Reklámiroda
Katona Nyomda Kft
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Abony, 2010. április 30.
Darányi Erika
jkv.

Dr. Németh Mónika s.k.
jegyző
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103/2010. (VI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Megbízási szerződés
amely létrejött egyrészről, Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.) képviseli
Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester mint megbízó - továbbiakban megbízó
másrészről a Gedi-Press Reklámiroda (2740 Abony, Szolnoki út 1. Adószám: 47932069-2-33) képviseli:
Egedi Gábor, mint megbízott - továbbiakban megbízott között alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek mellett.
1. Szerződés Tárgya:
Megbízó megbízza a Megbízottat a Megbízó által kivitelezésre kerülő Abony Város Ivóvízminőségjavítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/092009/007 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása, lakossági
kommunikációs feladatok elvégzésével.
2. Megbízott feladatai:
A Megbízott az alábbiakban részletezett (III. kommunikációs csomag) feladatok elvégzésével segíti
elő Abony vonzáskörzetében élők tájékoztatását:

Tájékoztatás során használt eszközök
Projekt megvalósítás során
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról
„B” típusú Hirdetőtábla* tervezése, legyártása
Sajtóesemények szervezése
Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on line médiában
Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
Információs anyagok, kiadványok szerkesztése
Fotódokumentáció készítése
A pályázó honlapján folyamatosan utalni kell az uniós
támogatásra mind szövegesen, mind a logo alkalmazásával
Projekt megvalósítását követő szakasz
Sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes záró ünnepség
„D” típusú Emlékeztető tábla* tervezése, legyártása
Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on line médiában
Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése

Célérték
(db)

1
1
1
1
1
1
1
5
1
10
1
1
1

*A táblák tartalmát részletesen leírja az Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati Kézikönyve.
(www.nfu.hu/download/8203/UMFT_arculati%20kézikönyv.pdf -)
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3. Teljesítés ideje, módja:
A megbízás teljesítése a szerződés aláírásának napjával kezdődik.
Befejezési határidő, a projekt fizikai megvalósítását követően megtartott záró rendezvény időpontja.
A teljesítés igazolásra jogosult a Megbízó részéről: Valaczkainé Varga Erzsébet településfejlesztési
osztályvezető.
Megbízási díj: 1.800.000,- Ft + ÁFA bruttó: 2.250.000,- Ft
Megbízott 1 db rész-számlát és 1 db végszámla benyújtására jogosult.
A rész-számla benyújtása a „B” típusú Hirdetőtábla* tervezése, legyártása, Sajtóesemények
szervezése, információs anyagok, kiadványok szerkesztése, fotódokumentáció átadása megrendelő
részére után jogosult.
A rész-számla összege a megbízási díj 50 %-a, azaz 900.000,- Ft + ÁFA
A végszámla a projekt fizikai megvalósítását követően megtartott záró rendezvény időpontját követően
nyújtható be.
A végszámla összege a megbízási díj 50 %-a, azaz 900.000,- Ft + ÁFA
Megbízott jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítésének (rész-teljesítésének) igazolását
követően jogosult számlát kiállítani, melynek összegét a Megbízó a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül köteles átutalni a Megbízott Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezetnél vezetett
65800083-16000384 számú számlájára.
4. Jelen szerződés aláírói kijelentik, hogy rendelkeznek mindazon testületi felhatalmazással, mely alapján
jelen szerződés aláírásával érvényesen szereznek jogokat, s vállalnak kötelezettségeket. Jelen
szerződést Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 103/2010. (IV. 29.) számú határozatával
hagyta jóvá.
5. Jelen szerződésben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megfelelő rendelkezései
az irányadók.
6. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket békés úton próbálják rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a pertárgy értékétől függően kikötik a Cegléd Városi
Bíróság, illetve a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
7. Jelen szerződés hat egymással szó szerint megegyező példányban készült – melyet a felek elolvasását
és közös értelmezését követően - szerződő felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag
írják alá.
A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre.
Abony, 2010. május
…………………….………..
megbízó

………………………………….
megbízott

