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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja című ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 jelű 
pályázat döntésértesítője alapján megkötött kivitelezési szerződés szerint a beruházási 
munkáinak kivitelezését a kivitelező májusban megkezdte. 
A támogatási szerződésben a pályázott beruházási költségekre megítélt támogatási összegek 
kivitelezési közbeszerzés eredményeképpen megkötött kivitelezési szerződés szerint változnak. 
 
A kivitelező az építési munkák előrehaladásával jelezte a projekt megvalósításához 
elengedhetetlen pótmunkák elvégzésének szükségességét. A jelentős gyakorlattal rendelkező 
kivitelező által jelzett pótmunkákat megvizsgáltuk. A szakmai és gazdasági szempontból 
elengedhetetlenül szükséges és elszámolható pótmunkákkal a projekt összesített táblázatát 
elkészítettük és megkértük a támogató elvi hozzájárulását (melléklet). 
 
A pótmunkák elbírálásához részletes, projektelemenkénti indoklást és tervezői költségbecslést, 
közbeszerzési dokumentációt kell készítenünk, melyhez a tervező ajánlatát megkértük. 
Amennyiben a dokumentáció elkészül, tárgyalásos közbeszerzést kell lefolytatnunk a nyertes 
ajánlattevő COLAS-Alterra Kft-vel a pótmunkák vállalási árára. Ezután adhatja meg a támogató 
az elszámolhatóságra a jóváhagyását, és történhet a pótmunkák elvégzésének elrendelése. 
 
Az egyes projektelemek közötti átütemezéssel lényegében nem növekszik a pályázat beruházási 
összege (a teljes pályázat összege sem), nem szükséges többlet önerő, és nem igényelünk a 
megítéltnél több támogatást, azaz a támogatási szerződésben rögzített keretek között maradunk. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztó városközponti rehabilitáció 
kivitelezési pótmunkái jóváhagyására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

A képviselő-testület a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja pályázat 1-2 rész beruházás 
projekt céljai megvalósításához elengedhetetlenül szükséges piac, zeneiskola, Csohány 
Galéria, Kossuth úti vízvezeték kiváltás, térfigyelő rendszer pótmunkáit e határozat melléklete 
szerinti műszaki tartalomra a támogatási szerződés keretein belül elismeri. 
 
Felelős: Értelemszerűen 
Határidő: 2010.09.30. 

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


