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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Képviselő-testület 2017. szeptember 27-i ülésére 
 
 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése és a Simándy József 
Általános Iskola épületének energetikai felújítása tárgyában kötött Támogatási 
szerződés módosítása, továbbá a vonatkozó kivitelezési szerződések teljesítési 
határidejének módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
I.  A pályázat benyújtásakor 127/2016. (V.25.) sz. határozatában úgy döntött a képviselő-
testület, hogy az energetikai felújítások megvalósulása érdekében a 68 319 889 Ft összegű 
önrészt hitelből kívánja biztosítani. A hitelszerződés 2017. szeptember 7-én került aláírásra. 
Mivel a hitelszerződés megkötésének tényleges időpontja eltér a pályázatban tervezettől, 
szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása. A módosítási igényünkben a szerződés 
adatlap, a monitoring mutatók és a mérföldkövek adatlap dátumai kerültek módosításra, oly 
módon, hogy a projekt fizikai befejezését 2018. 09. 03. napjára tervezzük. 

A módosítási igény műszaki tartalom, illetve forrásváltoztatást nem tartalmazott, az 
elektronikus EPTK rendszerben 2017. szeptember 8. napján rögzítettük. Az Irányító Hatóság 
megvizsgálja a beküldött igényt és azt követően dönt a Támogatási szerződés módosítás 
jóváhagyásáról.  

 
II.  Kistarcsa Város Önkormányzata 2016. június 3. napján feltételes közbeszerzési eljárások 
eredményeként kivitelezési szerződést kötött a VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, valamint a 
Simándy József Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítésére. A szerződések 6. 1. 
pontja alapján a munka befejezésének teljesítési határideje 2017. szeptember 15. napja. A 
szerződések hatályba lépésének feltétele volt a megkötött Támogatási Szerződés 
hatálybalépése, továbbá a hitelszerződés megkötése. 
 
Mivel a hitelszerződés megkötésére 2017. szeptember 7. napján került sor, a kivitelezési 
szerződések is e napon léptek hatályba, melyről a kivitelezőt még aznap hivatalosan 
értesítettük.  
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Vállalkozó VÉPTECH Kft. 2017. szeptember 8-án kelt megkeresésében kérte a kivitelezési 
szerződésben foglalt teljesítési határidő 2017. július 31. napjára történő módosítását. (2. sz. 
melléklet) 
 
Figyelemmel a kivitelezési szerződés hatályba lépésének napja és a teljesítési határidő között 
Vállalkozó teljesítésére rendelkezésre álló idő rövid voltára, a kivitelezési szerződés mellékelt 
Módosító szerződések (3. számú melléklet) szerinti, a teljesítési határidőt 2018. július 31. 
napjára meghosszabbító módosítása indokolt. A Módosító szerződések tervezetét a Hajdu 
Ügyvédi Iroda, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó részére véleményezésre megküldtük. 
A Módosító szerződések az Iroda véleményének megérkezését követően pótanyagként 
kerülnek megküldésre. 
 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teszem: 
 
 

I.  Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 azonosítószámú, „A Simándy József Általános Iskola, 
valamint a Polgármesteri Hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése” című projekt 
vonatkozásában 2017. március 28. napján megkötött Támogatási szerződés I. sz. 
módosításának aláírására, a mellékelt változás bejelentőben rögzített tartalommal. 
 
Határid ő: Irányító Hatóság jóváhagyását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

II.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. között létrejöv ő, a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal épületének energetikai 
korszerűsítésére vonatkozó 2016. július 3-án kelt kivitelezési szerződés módosítására 
irányuló Módosító szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, a 
Módosító Szerződést aláírja. 
 
Határid ő: azonnal, szerződés aláírására vonatkozóan a Támogatási szerződés módosítás 
Irányító Hatóság általi jóváhagyását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 

III.  Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a VÉPTECH Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. között létrejöv ő, a Simándy József Általános Iskola épületének energetikai 
felújítására vonatkozó 2016. július 3-án kelt kivitelezési szerződés módosítására irányuló 
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Módosító szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, a Módosító 
Szerződést aláírja. 
 
Határid ő: azonnal, szerződés aláírására vonatkozóan a Támogatási szerződés módosítás 
Irányító Hatóság általi jóváhagyását követően azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
 

A határozatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. szeptember 13. 
 

Solymosi Sándor 
polgármester 

 


