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Szám:  30/2010

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, 4 nem ellenében és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

486/2010. (XII.01.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szalonka utcai óvoda  kivitelezéséről szóló
helyzetjelentést és beszámolót. A Képviselő-testület az alábbiakat
rögzíti:

A) Budakalász Város Önkormányzata a Bridge Építőipari és Közúti
Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban: vállalkozó) egyösszegű
átalányáras vállalkozási szerződést kötött a Szalonka utcai 5+1
foglalkoztatós óvoda kertépítészeti és útépítési munkáinak
elvégzésére 2010. augusztus 12-én, a vállalkozói díj összege: 44M
400e Ft+25% ÁFA, a befejezési határidő: 2010. szeptember 3.,
amelyen a felek a szerződésszerű készre jelentést értették
(szerződés 1.2 pontja). A vállalkozó augusztus 31-én szeptember
harmadik napjára készre jelentette a kivitelezést, szeptember 6-án
ugyanakkor határidő-módosítást kért vis maiorra hivatkozva,
kifejtve, a munkát szeptember elsején tudta csak megkezdeni. A
vállalkozó eljárása a rendeltetésszerű joggyakorlás törvényi
követelményével ellentétes, ezért az Önkormányzat a műszaki
átadás-átvétel megkezdésének napját (szeptember 24.) tekinti a
teljesítés határidejének.
B) A Képviselő-testület nem ismeri el a vállalkozó vis maiorra való

hivatkozását, a szerződéses határidő megváltoztatását. Az



Önkormányzat a szeptember harmadikai készre jelentést, mint
nyilvánvalóan alaptalant, nem fogadja el.

C) A vállalkozó a műszaki átadás-átvétel napjáig (szeptember 24.)
késedelmi kötbérként 100.000 Ft/nap összeget köteles
megfizetni szeptember 3. napjától szeptember 24. napjáig. A
vállalkozó késedelme 21 naptári nap, a késedelmi kötbér
összege (21 nap x 100.000 Ft=2M 100.e Ft.)., amely összeget a
szerződés 5/a) ii) pontja alapján az Önkormányzat a
végszámlában érvényesít, abból levonja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvoda kertjének
funkcionális használhatósága érdekében szükséges munkát
1M.30e Ft. összértékben a kötbér terhére a vállalkozóval
elvégeztesse, amennyiben a vállalkozó ehhez hozzájárul. Az
Önkormányzat a szerződésből eredő valamennyi igényét
érvényesíteni kívánja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

k. m. f.

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

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné


