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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
december 1-jén megtartott rendkívüli zárt ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat az óvoda beruházás helyzetéről szóló beszámoló
megvitatására

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 3 nem ellenében és 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

485/2010. (XII.01.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szalonka utcai óvoda épületének kivitelezéséről
szóló helyzetjelentést és beszámolót. A Képviselő-testület az
alábbiakat rögzíti:

A) Budakalász Város Önkormányzata a Bridge Építőipari és Közúti
Szolgáltató Kft.-vel mint konzorciumvezetővel (konzorciumi
partner: PMG Építőipari Kft.) (a továbbiakban: vállalkozó)
egyösszegű átalányáras vállalkozási szerződést kötött a
Szalonka utcai 5+1 foglalkoztatós óvoda kivitelezésére 2010.
június 15-én, a vállalkozói díj összege: 285.970.157 Ft+25%
ÁFA, a befejezési határidő: 2010. augusztus 7., amelyen a felek
a sikeres próbaüzemeltetést követő műszaki átadás-átvételkor
megállapított hiányosságok megszüntetése utáni jogerős
használatba vételi engedély megszerzését értették (szerződés 2/c
pontja). A szerződést a felek egy ízben kiegészítették azzal a
fedezetkezelői szerződéssel, amelyet a Magyar Államkincstárral
az Önkormányzat megkötött.

B) Németh Antal volt alpolgármester jogosulatlanul, a szerződés
8.§ (i) v) bekezdésébe ütközően Képviselő-testületi
felhatalmazás nélkül írta alá augusztus 4-én a „Vállalkozási
szerződés 2. számú módosítása” megnevezésű iratot, ezért az
érvénytelen. A Képviselő-testület nem ismeri el a vállalkozó vis



maiorra való hivatkozását, a szerződéses határidő
megváltoztatását.

C) A vállalkozó a szerződés 2/c pontja alapján számítandó
teljesítési feltételek (a jogerős használatbavételi engedély)
megvalósulásának napjáig (november 3.) késedelmi kötbérként
600.000 Ft/nap összeget köteles megfizetni augusztus 7.
napjától november 3. napjáig, legfeljebb a szerződés 5/b
pontjában meghatározott 7%-os mértékig. A vállalkozó
késedelme 87 naptári nap, a késedelmi kötbér összege (87 nap x
600.000 Ft=52M 200.e Ft.), a szerződéses bruttó ellenérték
(357M 462e 696 Ft.) alapján számított 7%-os felső korlát
figyelembe vételével: 25M 022e 388 Ft., amely összeget a
szerződés 5/a) ii) pontja alapján az Önkormányzat a
végszámlában érvényesít, abból levonja. Az Önkormányzat a
szerződésből eredő valamennyi igényét érvényesíteni kívánja,
beleértve a kivitelezés ellenértékén felül a jóteljesítési biztosíték
5%-át és a jótállási idő 5 évét.

D) Az alapszerződéssel ellentétes az a vállalkozói igény, amely a
beruházás körülbelül 4,5%-át kitevő pótmunkák elismerésére
vonatkozik. A szerződés 3/c pontja egyértelműen rögzíti, hogy a
vállalkozási díjnak az esetleg műszaki szükségességből
felmerülő többletmunkák elvégzésére is fedezetet kell nyújtania,
azokért a vállalkozó plusz díjazásra nem tarthat igényt, ezért az
Önkormányzat egyetlen pótmunka-igény miatti többlet-fedezet
megtérítésének jogosságát sem ismeri el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     Nagy Zsolt s. k.,
   polgármester               aljegyző
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