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Nagylózs Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 

2014. január  24-én   8 órai  kezdettel tartandó  testületi ülésre 

 

 

Napirendi pontok: 

 

Nyílt ülés 

 

1. A nagylózsi Virágfüzér Óvoda fejlesztése című projekttel kapcsolatos döntések 

Előadó: Tóthné Szigeti Éva – polgármester 

Szóbeli előterjesztés 

 

 

 

 

   Nagylózs, 2014. január 20. 

 

         Tóthné Szigeti Éva  

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSISZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről  

Nagylózs Község Önkorm{nyzata 

Címe: 9482 Nagylózs,Vörösmarty u. 31/A. 

Képviselője: Tóthné Szigeti Éva polg{rmester 

Telefon: +36-99/536-053 

Telefax: +36-99/536-057 

Törzssz{m: 728218 

Sz{mlavezető bank: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 

Pénzforgalmi jelzősz{m: 59500320-11062581 

Adósz{m: 15728214-2-08 
tov{bbiakban, mint Megrendelő 

 

Másfelől a 

Betonépfor Kft. 

Székhelye:9444 Fertőszentmiklós, Fertődi u. Betontelep 

Telefon: +36-99/544-018 

Telefax: +36-99/544-018 

Képviselője: Jagadics Géza ügyvezető 

Sz{mlavezető bank: OTP Bank Nyrt. 

Pénzforgalmi jelzősz{m: 11737117 - 20014050 

Adósz{m: 11460037-2-08 

Cégjegyzék sz{m: 08-09-005885 

Statisztikai sz{mjel: 11460037 

tov{bbiakban, mint V{llalkozó(tov{bbiakban együttesen: Szerződő felek) 

között alulírott napon és helyen az al{bbi feltételekkel: 

I. Előzmények 

Szerződő felek rögzítik, hogy az„NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0023 sz{mú p{ly{zat 

keretében a Nagylózsi Vir{gfüzér Óvoda épületének felújít{sa és bővítése” t{rgyú 

közbeszerzési elj{r{seredményeként 2013. augusztus 27. napj{n tervezési és 

kivitelezési szerződés (a tov{bbiakban: alapszerződés) jött létre a Szerződő felek 

között. 

V{llalkozó az alapszerződésben elv{llalta a közbeszerzési elj{r{sban 

meghat{rozott feladatok elvégzését az alapszerződés 4.2. pontj{ban 

meghat{rozott befejezési hat{ridőre. 

Felek rögzítik, hogy a V{llalkozó alapszerződésben elv{llalt feladatai közé tartozik a 

Nagylózs 272 hrsz-ú közterületre tervezett gépkocsi parkolóhelyek megvalósít{sa.  

A parkolóra vonatkozóan az önkorm{nyzatnak,a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. Törvény 29. § (7) bekezdésének értelmében ”Közút, közforgalom elől el nem z{rt 

mag{nút létesítéséhez, korszerűsítéséhez (tov{bbiakban együtt: építés), forgalom részére 

történő {tad{s{hoz, megszüntetéséhez, elbont{s{hoz –mint fontos közérdekű és közcélú 



tevékenység végzéséhez- a közlekedési hatós{g engedélye szükséges. Az engedélyezési elj{r{sok 

ügyintézési hat{rideje 60 nap.” 

Megrendelőnek a saj{t útj{ra is a Közlekedési Felügyelet {ltal előírt elj{r{st kell 

lefolytatnia (melyet a 2013. szeptember 17. napj{n kelt  1. sz{mú szerződésmódosít{s 

tartalmaz) amely a kiviteli tervek készítése sor{n került a költségvetésbe, 

összhangban az engedélyes tervvel.  
Az út létesítéséhez benyújtandó dokumentumok és tervek pontos tartalm{t a 93/2012. (V.10.) Korm. 

Rendelet hat{rozza meg. E tervek elkészítésére és az engedélyeztetési elj{r{s lefolytat{s{ra 2013. 

szeptember 16-{n adtunk megbíz{st a tervezőnek, melyek december 11-én – többszöri egyeztetést 

követően- kerültek benyújt{sra a közlekedési hatós{ghoz.   

Miut{n az engedélyezési elj{r{s jelenleg is folyamatban van, erre tekintettel a Megrendelő t{jékoztatta 

V{llalkozót, hogy nem tudja még biztosítani részére a parkoló építéséhez szükséges munkaterület 

{tad{s{t megelőző útépítés engedélyezési hat{rozatot.  

A fentebb részletezett előre nem l{tható körülmények mellett, szerződő felek 

meg{llapítj{k, hogy mivel a kivitelezés időszaka 40 %-ban téli időszakra esett és 

jelenleg is kedvezőtlen az időj{r{s az útépítés sz{m{ra (havaz{s, -5, -10 CO,stb). 

II. Az előzményekben foglaltakra tekintettel Szerződő felek közös megegyezéssel 

az alapszerződésben rögzített teljesítési hat{ridőt,az útépítési munk{latok 

vonatkoz{s{ban, 2014. {prilis 30. napj{ra módosítj{k. 

III. Szerződő felek kijelentik, hogy az alapszerződés valamennyi - II. pontban nem 

módosított - pontja nem v{ltozik, azok v{ltoztat{s nélkül érvényben maradnak. 

Az okirat 2 sz{mozott oldalt tartalmaz, melyet a Felek elolvas{s és közös értelmezés ut{n ügyleti 

akaratukkal mindenben egyezőként írj{k al{. 

Nagylózs, 2014. janu{r 24. 
 

 

 

………………………………………….. ………………………………………….. 

Nagylózs Község Önkorm{nyzata 
Tóthné Szigeti Éva 

polg{rmester 

Megrendelő 

Betonépfor Kft. 

Jagadics Géza 

ügyvezető 

V{llalkozó 

 

 
 


