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Korábbi években megkötött tervezési szerződések módosításai 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. június 23-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 május havi ülésén terjesztettük elő Kovács Miklós tervező (Kovaterv Kft.) 
kérését, melyben a korábbi években megkötött szerződések felülvizsgálatát kérte.  
 
A Képviselő-testület a kérést indokoltnak tartotta és kérte, hogy a tervező küldje meg módosítá-
si tervezeteit. 
 
A három szerződés módosításának tervezete megérkezett, melyek a következők: 

- A Piac tervezésére 2016. 07.22-én létrejött szerződés 8./2. pontja változna. A változás 
lényege, hogy a Képviselő-testület részteljesítést a tervezési munkákra elfogad, melynek 
ellenértéke 500.000 Ft + áfa. 

- A volt laktanya hasznosítási koncepció tervének elkészítésére a Képviselő-testület rész-
teljesítést elfogad, melynek ellenértéke 500.000 Ft + áfa. Az eredeti szerződés megkö-
tésének időpontja szintén 2016. július 22. volt. 

- 2015. július 22-én került aláírásra a Katasztrófavédelmi őrs melletti épületrészben ga-
rázs, polgárőrautó tárolására használandó helyiségek, valamint a CISZ ház tervezésére 
szerződés. A megkötött szerződés 7./3-as és 7/4. pontja változna úgy, hogy a Képvise-
lő-testület részteljesítést elfogad. A részteljesítés ellenértéke 300.000 Ft + áfa. 

 
A szerződés-módosítási javaslatokat az előterjesztéshez csatolom.  

 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. június 15.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

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 
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.( VI.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kovaterv Kft. szerződés-
módosítási kezdeményezéseiről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 

- A Piac tervezésére 2016. 07.22-én létrejött szerződés 8./2. pontjának változását elfogad-
ja. A Képviselő-testület részteljesítést a tervezési munkákra elfogad, melynek ellenérté-
ke 500.000 Ft + áfa. 

- A volt laktanya hasznosítási koncepció tervének elkészítésére 2016. július 22-én megkö-
tött szerződésre a Képviselő-testület részteljesítést elfogad, melynek ellenértéke 
500.000 Ft + áfa.  

- 2015. július 22-én került megkötött, építési engedélyköteles munkák elvégzésére szóló 
szerződés 7./3-as és 7/4. pontjának módosítását a Képviselő-testület elfogadja. A Kép-
viselő-testület részteljesítést elfogad a Katasztrófavédelmi őrs melletti épületrész és a 
CISZ ház tervezési munkáira. A részteljesítés ellenértéke 300.000 Ft + áfa. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező, a fenti változásokat tartalmazó három darab Tervezési szerződés-módosítást aláírja. 
 
A tervezői díjakat – bruttó 1.651.000 Ft - a 2017. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
 
Határidő: 2017. június 30., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 
 
Megbízó:   
  
  
  

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 
Megbízott tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
 

         
A tervezési szerződés módosítása egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a további-
akban, mint Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező között a mai napon az 
alábbi feltételekkel jött létre: 
 

1. A szerződő felek a Rétság volt laktanya hasznosításának koncepció tervének tervezési feladatairól szóló 
2016.07.22-én aláírt szerződésük 8. pontját az alábbiakkal egészítik ki : 
 
8./ 2.  
A Megbízó a koncepció tervre vonatkozóan a Tervező részteljesítését és 500.000.- Ft+Áfa tervezői díj el-
számolását elfogadja. 

 
2. Egyéb tekintetben a szerződés további részei nem változnak.  

 
 
Rétság, 2017. június. 
 
 
 
 
                       Kovács Miklós                                                  Hegedűs Ferenc 
                    ügyvezető igazgató                                                  polgármester 
                        KOVATERV Kft                                     Rétság Város Önkormányzata 
 
 

 
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Rétság, 2017. ……………………………. 
 
                       
                                                                      pénzügyi ellenjegyző 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 

 
 
Megbízó:   
  
  
  

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 
Megbízott tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
 

         
A tervezési szerződés módosítása egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a további-
akban, mint Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező között a mai napon az 
alábbi feltételekkel jött létre: 
 

1. A szerződő felek a Rétság Piac tervének tervezési feladatairól szóló 2016.07.22-én aláírt szerződésük 8. 
pontját az alábbiakkal egészítik ki : 
 
8./ 2.  
A Megbízó a Piac tervére vonatkozóan a Tervező részteljesítését és 500.000.- Ft+Áfa tervezői díj elszámo-
lását elfogadja. 

 
2. Egyéb tekintetben a szerződés további részei nem változnak.  

 
 
Rétság, 2017. június. 
 
 
 
                       Kovács Miklós                                                  Hegedűs Ferenc 
                    ügyvezető igazgató                                                  polgármester 
                        KOVATERV Kft                                     Rétság Város Önkormányzata 
 
 

 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Rétság, 2017. ……………………………. 
 
                         
                                                                      pénzügyi ellenjegyző 
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TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 
 
Megbízó:   
  
  

Rétság Város Önkormányzata 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
(képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester) 

 
Megbízott tervező adatai: 

KOVATERV Építész Iroda Kft. 
3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11. 
(képviselő: Kovács Miklós tervező) 
 

         
A tervezési szerződés módosítása egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a további-
akban, mint Megbízó, másrészről a KOVATERV Kft., a továbbiakban, mint Tervező között a mai napon az 
alábbi feltételekkel jött létre: 
 

1. A szerződő felek a Rétság Városban 2015-ben megvalósuló épület felújítási munkák tervezési feladatairól 
szóló 2015.07.22-én aláírt szerződésük 7. pontját az alábbiakkal egészítik ki : 
 
7./ 3.  
A Megbízó a Tűzoltóság épületének átalakítására vonatkozó tervdokumentációkat illetően a Tervező rész-
teljesítését elfogadja. 
7./ 4.  
A Megbízó a CISZ-ház döntés-előkészítő tervekre vonatkozóan a Tervező részteljesítését és 300.000.- 
Ft+Áfa tervezői díj elszámolását elfogadja. 
 

2. Egyéb tekintetben a szerződés további részei nem változnak.  
 
 
Rétság, 2017. június. 
 
 
 
                       Kovács Miklós                                                  Hegedűs Ferenc 
                    ügyvezető igazgató                                                  polgármester 
                        KOVATERV Kft                                     Rétság Város Önkormányzata 
 
 

 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
 
Rétság, 2017. ……………………………. 
 
                         
                                                                      pénzügyi ellenjegyző 
 


