
 
 
Szám: 1- 128 /2010.  
 
 
 
 

A határozat meghozatala egyszerű 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVASLAT 
 

A TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosító számú pályázat keretében építési, 
felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezésére 

megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes 
csúszásának jóváhagyására, illetve tájékoztató a felmerült pótmunkákról 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Pásztó Város Önkormányzata TIOP 2.1.3./07/1 aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg 
szolgáltatások fejlesztése tárgyában nyertes TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosító számú 
pályázat keretében „építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési  munkálatok 
kivitelezése kiviteli terv készítéssel” tárgyú vállalkozási szerződést kötött a STRABAG MML 
Kft-vel. 
A munkaterület átadás-átvétel 2010. március 30-án megtörtént, a kivitelezés pedig 31-én 
megkezdődött.  
A kivitelező az alépítményi munkák és az épület bontásánál is olyan földalatti kábeleket tárt fel, 
amit a tervek és a költségvetés nem tartalmazott. Ezeket pótmunkaként kellett elvégeznie, ami 
viszont késleltette a kivitelezést. 
További problémát jelentett a rendkívüli időjárás, ami eláztatta a munkaterületet, emiatt 
talajcserét kellett végezni. A kivitelező a STRABAG MML Kft. levélben jelezte a határidő 
csúszást.  
A műszaki ellenőr által építési naplóból kigyűjtött akadályoztatásokat a jegyzőkönyvhöz 
mellékeljük.  
A határidő csúszást, a pótmunkákat a Lebonyolító (Syntron Kft, Nomber Kft.) a kivitelező 
(Strabag MML Kft.), valamint a Megrendelő képviselői 2010. szeptember 9-én egyeztették, az 
egyeztetésről készült jegyzőkönyvet mellékeljük. Az egyeztetéssel a szerződéses befejezési 
határidő nem módosul, csak 11 nap kötbérmentes időszakot ismerünk el a felmerült 
akadályoztatásra és pótmunkákra tekintettel. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TIOP 2.1.3-07/1-2008-0005 azonosító számú 
pályázat keretében építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok 
kivitelezésére megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes 
csúszásának jóváhagyására, illetve tájékoztató a felmerült pótmunkákról szóló javaslatot 
megismerte, megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz: 
  

1. A képviselő-testület a TIOP 2.1.3-7/1-2008-0005 azonosító számú pályázat keretében 
építési, felújítási, valamint fűtési rendszer korszerűsítési munkálatok kivitelezésére 
megkötött vállalkozási szerződés befejezési határidejének 11 napos kötbérmentes 
csúszását elfogadja a felmerült akadályoztatásokra és a pótmunkákra való tekintettel.  

 
2. A képviselő-testület a felmerült pótmunkákat a 2009. szeptember 9-i jegyzőkönyv 

figyelembe vételével tudomásul veszi, mivel ennek mértéke nem haladja meg a 
vállalkozási szerződésben elfogadott tartalékkeret összegét.  
Felelős: polgármester 
Határidő: szöveg szerint 

 
Pásztó, 2010. szeptember 13. 
          Sisák Imre 
         polgármester 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 Dr. Tasi Borbála 
          címzetes főjegyző 
 


