Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2740 Abony, Kossuth tér 1.
Tárgy: jkv-i kivonat

2-55/2010/JT.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-i rendkívüli
üléséről.
Napirend: Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák kihelyezéséhez
fedezet biztosítása
378/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák kihelyezéséhez fedezet
biztosításáról.
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. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 33 darab 40 km/h-ás
sebességkorlátozó táblát, 6 darab 3,5 tonnás súlykorlátozó táblát, 39 darab
tartóoszlopot, illetve 78 darab bilincskészletet) az ERGOL Mérnöki és Marketing
Szolgáltató Kft-től megrendeli. A beszerzés költségét összesen bruttó 539.078,- Ft-ot
a Városi tevékenység működési céltartalék 592122 előirányzati sorának Kossuth tér
Önkormányzati ingatlan érintésvédelem, tűzvédelem és villámvédelem, állag
megóvási során biztosítja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármestert a
határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
A végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési Osztály
Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester
Dr. Németh Mónika jegyző
Dr. Urbán Ildikó aljegyző
Polgármesteri Hivatal osztályvezetői
ERGOL Mérnöki és Marketing Szolgáltató Kft.
K.m.f.
Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Abony, 2010. december 17.
Farkasné Fazekas Mária
jkv.

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző

378/2010.(XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.,
adószáma: 15390709-2-13 képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit) továbbiakban
Megrendelő másrészről ERGOL Mérnöki és Marketing Szolgáltató Kft ( 2120
Dunakeszi, Barátság út 11. adószám: 13038160-2-13, Cégj.sz: 13-09-094697 képviselő:
Tósoki Zoltán – ügyvezető igazgató - továbbiakban Vállalkozó - között az alábbi
feltételekkel:
I. Szerződés tárgya:
Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák (40 km/h),
súlykorlátozó táblák (3,5 t) tartóoszlopok és kötőelemek leszállítása, Megrendelő
részére történő sérülésmentes, hiánytalan átadása az alábbiak szerint:
A felülvizsgálat során előírt táblák névsora, darabszáma, egységára:
A táblák EG fóliával készülnek.
Megnevezés:
-- „Sebességkorlátozás 40” tábla:
-- „Súlykorlátozás 3,5 t" tábla:
-- Tartóoszlop
-- Bilincskészlet (2 db/tábla)
-- Kedvezmény (- 5 %)

Darabszám:
33 db
6 db
39 db
78 db

Egységár nettó (Ft/db)
5.280.5.280.5 260.550.- 22 698.-

Összesen: 431 262.- Ft + 25% ÁFA
II. A munka magában foglalja: a KRESZ és az Útügyi Műszaki előírások ide vonatkozó
rendeleteinek megfelelő táblák elkészítését, a közúti jelzőtáblák és tartozékok
Abonyba történő sérülésmentes és maradéktalan, a szerződés 1. pontjában
meghatározott mennyiségben történő leszállítását.

III. A vállalkozói díj: A munka díja a 2010. december 08-án beadott árajánlata szerint,
mely a szerződés melléklete: 431.262,- Ft + 25 % Áfa (107.816,- Ft) azaz 539.078,Ft.
A táblák átadás-átvételének időpontja: a szerződés aláírásától számított 30
munkanapon belül. Az átvételről Teljesítési igazolás készül.

IV. Fizetési feltételek
Vállalkozó a szerződés 1. pontjában megjelölt táblák és tartozékai sérülésmentes
maradéktalan leszállítását követően jogosult számláját a teljesítésigazolást követően
Megrendelő részére benyújtani.
A vállalkozó egy számlát nyújt be melynek összege: 431.262.-Ft + 25 % Áfa =
539.078.- Ft
Megrendelő a számla benyújtását követő 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a
Vállalkozó OTP Banknál vezetett 11742104-20043180 számú számlájára.
V. Garancia biztosíték
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható, illetve az ő
érdekkörében felmerülő okból kifolyólag késedelembe esik, úgy a Megrendelő
jogosult jelen szerződés 2. pontjában vállalt határidőhöz képest a késedelem minden
napja után (a bruttó megbízói díj 1%-a) bruttó 5.391,- Ft/nap mértékű késedelmi
kötbért felszámítani, maximum 10% mértékig.
A Vállalkozó a táblákra az átadástól számított 7 éves időtartamra szavatosságot vállal
azok rendeltetésszerű használata esetén.
VI. 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.
VII. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendelkezései az irányadók.
VIII. Jelen szerződést - annak elolvasását és közös értelmezését követően - szerződő
felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 5 példányban írják alá. (3
példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg)
Abony, 2010. december ……

……………………………..
Romhányiné Dr. Balogh Edit
megrendelő
Abony Város Önkormányzat
polgármestere
Megrendelő

………………………………….
Tósoki Zoltán
ügyvezető igazgató
ERGOL Mérnöki és Marketing
Szolgáltató Kft.
Vállalkozó

