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TERVEZŐI TÖBBLETIGÉNY III. 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. március 31-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Képviselő-testület már két alkalommal tárgyalta a Salgóterv Kft. tervezőjének Lantos László 
úrnak a kérelmét.  
 
Képviselő-testület 26/2017. (II. 24.) számú határozatban döntött arról, hogy a 300.000 Ft-os 
többletigényt elfogadja.  A tervező megküldte a jelenleg hatályos szerződés módosítására tett 
javaslatát. Vállalja, hogy a szerződés módosítását követően 3 héten belül alternatívákat dolgoz 
ki a takarófalra, melyből a képviselők választhatják ki az általuk optimálisnak tartott változatot.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

26/2017.(II.24.) Kt. határozat 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi 



Megbízási szerződés jóváhagyása II.                                                                                   2017. 03.31 -i Kt. ülésre 

2 
 

jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás 
aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tervezői többletigényhez kap-
csolódó tervezői szerződés módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező. műszaki tervezési munkára szóló szerző-
dés 1. számú módosítását a Salgóterv Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-vel jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
A Képviselő-testület a tervezői többletigény 300.000 Ft + áfa összegét a 2017. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a 2017. évi költségvetés soron követke-
ző módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2017. április 10., majd szöveg szerint  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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1. SZ. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

Műszaki tervezési munkára 
 

Ezt a szerződést Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint Megren-
delő 
  mint Megrendelő 
 
és SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. (3100 Salgótarján, Meredek út 3.)  

mint Tervező között meglévő, jogérvényes  
 

Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek elkészítése a tervezési ár-
ajánlat szerinti tartalommal. 

 
tárgyú szerződés módosítására kötötték. 

 
A jogérvényes szerződés alábbi pontjai módosulnak: 

 
A szerződés 1. pontja helyesen: 

A szerződés tárgya: Rétság város északi részében buszöblök kialakítás terveinek 
elkészítése a tervezési árajánlat és Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 26/2017. (II. 24.) számú határozata szerinti tartalommal. 

 
A szerződés 5. pontja helyesen: 

Teljesítési határidő: a tervezési árajánlat szerint és a Képviselő-testület 26/2017. (II. 
24.) számú határozata szerinti tartalomra az alábbiak szerint: 
- alternatívák kialakítása a kerítésre: a módosítás aláírását követő 3 hét 
- végleges terv elkészítése a Képviselő-testület által kiválasztott alternatívára: 

képviselő-testületi döntést követő 3 hét 
 
A szerződés 7. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 A tervezési díj: 2.100.000 Ft + 27 % ÁFA = 2.667.000- Ft, azaz – Kétmillió-
hatszázhatvanhétezer- Ft, ebből: 
- eredeti műszaki tartalom 1.800.000 Ft + Áfa  
- Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) szá-

mú határozata szerinti tartalomra 300.000 Ft + Áfa = 381.000 Ft, azaz Há-
romszáznyolcvanegyezer Ft 

 
 
Tárgyi módosítással nem érintett pontjai a szerződésnek változatlan tartalommal érvényben 
maradnak. 
 
Melléklet:  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (II. 24.) számú 

határozata 
 
 
Salgótarján, 2017. március 10. 

 
 
 
 _______________________  ________________________ 

 Megrendelő Tervező 
 




