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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. április 24-i ülésére
Tárgy: A Holecz István vállalkozóval Medgyesegyháza belterületén létesítendő útalapok
kivitelezésére kötött vállalkozói szerződés módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 28. napján
tartott ülésén a 253/2017.(XI.28.) Kt. határozatában döntött arról, hogy Holecz István (5666
Medgyesegyháza, Gárdonyi u. 32/B. szám alatti) vállalkozóval a „vállalkozási szerződés”
megköthető a Medgyesegyháza Wesselényi (Lenkey és Batthyány közti részének) és az Irányi
utcák útalap elkészítésére.
A Vállalkozói szerződés 2017. december 11-én megkötésre került. A szerződés 7. pontja
szabályozta a munka kezdési és befejezési határidejének ütemezését az alábbiakban:
„Tekintve a téli időjárást a kezdés időjárás függő. Az esetleges szélsőséges időjárást
figyelembe véve a munkálatokat a Wesselényi utcával kell kezdeni. Az Irányi utca
kivitelezésének megkezdése előtt feltétlenül előzetes egyeztetés szükséges annak érdekében,
hogy az időjárást figyelembe véve az utca járhatóságának korlátozása minimálisra legyen
csökkenthető.
A feladat teljesítésének határideje: 2018.március 31.,
Előteljesítés megengedett.”
A Wesselényi utca útalapja február 14-én elkészült és a pénzügyi telesítés is megtörtént. A
kivitelezés során akadtak kisebb nagyobb problémák, de végül is véleményem szerint
megfelelően kivitelezésre került az útalap 4,0 méter szélességben A vízszintes vonalvezetést
meghatározta a meg lévő állapot a magassági vonalvezetést pedig a Lenkei és Batthyány
utcák szintjei illetve a szennyvízakna helyzete. Megemelésre került egy tűzcsap is, amely
eleddig nem is látszott mintegy 30 cm földtakarás volt rajta.
Az Irányi utca kivitelezése nem kezdődött meg. Március utolsó hetében egyeztetve a
Vállalkozóval javasoltuk a befejezési határidőt 2018. május 31-re módosítani.
Beleértve minden tényezőt – időjárást, kivitelezési időtartama - erre a határidőre biztosan
elvégezhető a munka és az előteljesítés itt is megengedett.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „Vállalkozói szerződés” teljesítési határidejének
módosítását fogadja el.
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HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és úgy határozott,
hogy hozzájárul a Holecz István egyéni vállalkozóval 2017. december 11. napján kötött, a
Medgyesegyháza Wesselényi (Lenkey és Batthyány közti részének) és az Irányi utcák útalap
elkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés időbeli hatályának módosításához olyan
formán, hogy a felek a befejezési határidőt 2018. május 31-re módosítják. A szerződés egyéb
pontjai változatlanul hatályban maradnak.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2018. április 20.
dr. Nagy Béla György s.k.
polgármester
Ellenjegyezte:
dr. Kormányos László s.k.
jegyző
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