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Bölcsődével kapcsolatos szerződések módosítása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. augusztus 25-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! 
 
2016. évben több szerződést kötöttünk a leendő bölcsőde tervezésére. Kovács Gábor tervező a 
mai napon – a pályázati döntés, illetve az ismételt beadás miatt – a következő szerződés-
tervezeteket küldte meg: 
 
 

- Borea-67 Építész Bt. teljesítési határidő 2017. szeptember 01. 
- Valent József épületgépész tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási 

ár 80 eFt+áfa 
- Kobzos Mérnöki iroda statikai tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., válla-

lási ár 65 eFt, 
- Balla Szilárd tűzvédelmi szakértő, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01., vállalási ár 

50 eFt. 
 
A tervezési díjak 2016. évben pótelőirányzatként biztosításra kerültek, de átutalásukra nem ke-
rült sor.  A teljesítés elhúzódása miatt a díjakat a 2017. évi költségvetésben is biztosítani szük-
séges.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. augusztus 17. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

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

Több körben tárgyalt szerződések. 
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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.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bölcsődével kapcsolatos, 
2016. évben megkötött szerződések módosításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződés-módosításokat az alábbiak sze-
rint elfogadja: 

- Borea-67 Építész Bt. teljesítési határidő 2017. szeptember 01. 
- Valent József épületgépész tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.,  
- Kobzos Mérnöki iroda statikai tervező, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01.,  
- Balla Szilárd tűzvédelmi szakértő, teljesítési határidő: 2017. szeptember 01. 
 

A képviselő-testület a tervek díjaira a 2017. évi költségvetésben, az önkormányzati vagyongaz-
dálkodás tervezett 50.000.000 Ft-s fejlesztési forrás terhére biztosítja.  
 
 
Határidő: 2017. szeptember 11. 
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



 
 

2660  Balassagyarmat  Határőr utca 11. 
telefon és fax: (35) 311 996    e-mail: borea@nograd.net 

 
 
 
 
 
 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint megrendelő (a 
továbbiakban: megrendelő), másrészről a Borea-67 Építész Bt. (2660 Balassagyarmat, Határőr u. 11.) mint 
tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett: 
 
1./ A megrendelő és tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 építészeti 

terveinek (vázlatterv és építési engedélyezési terv) elkészítésére vonatkozó Tervezési Szerződés 
építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben 
kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös 
megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
2./ Az építési engedélyezési terv építészeti munkarészének szállítási határideje 2017. szeptember 1.-re 

módosul. Egyebekben az eredeti szerződésban foglaltak változatlanul érvényesek. 
  

 
 
Balassagyarmat,  2017. augusztus 21. napján  
 
 
                             Kovács Gábor   
           tervező 
             a bt. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  megrendelő 
                  megrendelő 



 
 
 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint Megrendelő (a 
továbbiakban: Megrendelő), másrészről Valent József (2659-Érsekvedkert, Gépállomás u. 26.) mint Tervező 
(továbbiakban: Tervező) között a mai napon és helyen a következő feltételek mellett: 
 
1./ A Megbízó és Tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 építészeti terveihez (vázlatterv 

és építési engedélyezési terv) szükséges épületgépész tervfejezetének elkészítésére vonatkozó Tervezési 
Szerződés építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, mivel időközben 
kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel 
az alábbiak szerint módosítják: 

 
2./ Az építési engedélyezési terv épületgépész munkarészének szállítási határideje 2017. szeptember 1.-re módosul. 

Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul érvényesek. 
  

 
 
Érsekvadkert, 2017. augusztus 21. napján  
 
 
                            Valent József   
               Ép. gépész tervezőmérnök 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  Megrendelő



 
cím: 1131 Bp., Béke u. 116/B. 
tel./fax: +36-1-329-9608 
mobil: +36-20-555-6277 
email: kobzos@kobzoskft.hu  

 

 
 

©Kobzos Mérnöki Iroda         Tsz.: 1701  

 

Budapest, 2017. augusztus 21.  Tervszám: 1701 
 Ikt. szám: 1701/01
 Lapok száma: 1 
 
 
 

T E R V E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  M Ó D O S Í T Á S  
 
 
 
amely létrejött egyrészről Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) mint 

megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről a Kobzos Mérnöki Iroda Kft. (1131 
Budapest, Béke u. 116/B) mint tervező (továbbiakban: tervező) között a mai napon és 
helyen a következő feltételek mellett: 

 
1./ A megrendelő és tervező között fennálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth út, hrsz.: 171/2 statikus 

terveinek (vázlatterv és építési engedélyezési terv) elkészítésére vonatkozó Tervezési 
Szerződés építési engedélyezési tervek elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett 
betartani, mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. 
Emiatt a szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
2./ Az építési engedélyezési terv építészeti munkarészének szállítási határideje 2017. 

szeptember 1.-re módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul 
érvényesek. 

 
 
 
 
 
 

                            Demeter László   
           tervező 
             a kft. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
 
                                                  hó         napján 
                  megrendelő 
                  megrendelő 

 



 
 
 
 
 

TŰZVÉDELMI TERVEZŐI  
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
 
 

 
 
mely létrejött a mai napon, egyrészről Rétság Város Önkormányzata (cím: 2651. Rétság, 
Rákóczi út 20.) - a továbbiakban Megrendelő -, 
 
másrészről Balla Szilárd (2660. Balassagyarmat, Bíró János utca 60.) építész tűzvédelmi 
szakértő (szakértői nyilvántartás: I-182/2013) - a továbbiakban Vállalkozó – közt az alábbi 
feltételekkel:  
 
 

1. A Megrendelő és a Vállalkozó között fenálló, Bölcsőde (Rétság, Mikszáth Kálmán 
utca, hrsz.: 171/2.) épület vázlat tervéhez és építési engedélyezési tervéhez 
Tűzvédelmi Tervfejezet elkészítésére vonatkozó határidejét nem lehetett betartani, 
mivel időközben kiderült, hogy a tervezési programot meg kellett változtatni. Emiatt a 
szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják: 

 
2. Az építési engedélyezési terv tűzvédelmi munkarészének szállítási határideje: 

2017.09.01.-re módosul. Egyebekben az eredeti szerződésben foglaltak változatlanul 
érvényesek. 

 
 
 

                                                                                                  
Balassagyarmat, 2017. augusztus 21. napján                        ------------------------------------ 
                                                                                                             Balla Szilárd 
                                                                                                 Építész tűzvédelmi szakértő 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------  napján                         ------------------------------------ 
                                                                                                            Megrendelő 
 
 
 
 
 
                                                           


