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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Váci Útépítő Kft. vállalkozási szerződés módosítási kérelme 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. február 22-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 Váci Útépítő Kft. a 2018. november 21. napon megkötött szerződés hatáidőre vonatkozó VI. 
fejezet 9. pontjának módosítására nyújtott be kérelmet. Indoklásában leírja, hogy november, 
december hónapokban a kedvező időjárás lehetővé tette a kivitelezési munkák végzését. Ezt 
követően az időjárás csapadékosra fordult. Január 21-én megkísérelték a kivitelezési munkák 
folytatását, de a talaj 25 cm vastagságban átfagyott. A Templom utcában az elmúlt évben ideig-
lenes kátyúzást végeztek, a végleges munkát a szerződés határidején belül elvégzik.  
 
Kérésük az, hogy a szerződés teljesítésének határideje 2019. február 28-ról módosuljon 2019. 
március 22-re. 
 
Véleményem szerint a teljesítés határidejének kevesebb, mint egy hónapos meghosszabbítása 
nem jelentős, ugyanakkor a megfelelő minőségben elvégzett munka nagyon fontos az önkor-
mányzat és a lakosság számára. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. február 15. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

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

 
a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 

 
3. § 
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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.(II.22.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Útépítő Kft vállalkozási 
szerződés módosítási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kifogástalan minőségű kivitelezési munkák elvégzése érdekében a 2018. 
november 21. napon megkötött szerződés hatáidőre vonatkozó VI. fejezet 9. pontjának módosí-
tását támogatja. 
 
A határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására 
 
Határidő: 2019. március 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 





VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS 
 

I. SZERZŐDŐ FELEK 
    1. Megrendelő adatai 

               megnevezése:    Rétság Város Önkormányzat 
               címe:     2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

               bankszámlaszáma:    11741031-15451615 

               adóig. száma:                                     15735492-2-12  

 

    2. Vállalkozó adatai 

               megnevezése:    Váci Útépítő Kft. 
               címe:     2600 Vác, Rákóczi u. 20. 

               bankszámlaszáma:    BBRt. 10103898-08867500-01003002 

               adóig. száma:    Adószám: 23699742-2-13 

 

A vállalkozási szerződés módosítása egyrészről a fent nevezett Rétság Város Önkormányzata, a 

továbbiakban, mint Megrendelő, másrészről a Váci Útépítő Kft., a továbbiakban, mint Vállalkozó 

között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre: 

 
 
II. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 
 

1. A szerződő felek a „Rétságon 2018-ban tervezett belterületi útburkolat felújítások, közterület 
rendezési munkák” ról szóló 2018.november 21-én aláírt szerződésük IV/1. pontját az alábbiak 

szerint módosítják: 
 

A szerződés teljesítésének módosított határideje: 2019. mácius hó 22. 
 

2. Egyéb tekintetben a szerződés további részei nem változnak.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Rétság, 2019. február „    ”                                                  Vác, 2019. február „    ” 

 

 

 

 

 

                            Megrendelő                                                                         Kivitelező 

   


