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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese               

Marton Szakértő Kft. szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. január 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! 
 
A Polgármesteri Hivatalban lévő lift műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatát a Marton Szak-
értő Kft. végzi. 2018. április hóban kötöttünk a vállalkozással szerződést.  
 
A vállalkozás megküldte a 2019. évre vonatkozó szerződés-módosítási kérelmét. A vállalási ár 
nem változik, továbbra is bruttó 23.880 Ft szolgáltatási díj és 5.000 Ft igazgatási szolgáltatási 
díj a szerződés összege. A szerződés mellékletében szereplő egyéb járulékos költségek növe-
kednének a tervezet szerint (meghiúsult vizsgálat, oktatás). 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 9. 
                                       
 
                                                                    
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                            jegyző általános helyettese 
 
 

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

2018. április havi ülés napirendje és szerződés jóváhagyása: 
 
„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés aláírására.” 
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3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 

 
Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni vagy felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a 
vis major bizottsággal egyeztetni. 

 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(I.25.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban lévő 
felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatára vállalkozási szerződés módosításának 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Marton Szakértő Kft-vel kötendő, a határozat mellékletét képező vállalko-
zási szerződés-módosítást jóváhagyja. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a szerződés alá-
írására. 
 
 
Határidő: 2019. január 31. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 








































