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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 
 
1.  megbízza az ÉMI-TÜV Bayern Kft-t (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) „Szakért�i 

vélemény” összeállításával, melynek során Szentendre Város Önkormányzata és a 
Progress-B’90 Kft. között 2004.04.19-én létrejött vállalkozási szerz�dés (továbbá 
értelemszer�en a rendelkezésre álló tervdokumentáció) alapján a kivitelez� 
szerz�désszer� teljesítésének felülvizsgálatával, melynek során különösen az alábbi 
kérdéseket kéri megvizsgálni: 

 
a) A beruházáshoz kapcsolódó eddig elkészült szerkezetek mennyiségi értékelése 

(amennyiben indokolt a pótmunka és többletmunka elhatárolásának 
figyelembevételével) 

 
b) A beruházáshoz kapcsolódó eddig elkészült szerkezetek állapotának min�ségi 

értékelése. 
 

c) Foglaljon állást abban, hogy a kivitelez� elállásának id�pontjában – 2004.10.28 – a 
szerz�désszer� teljesítéshez képest kialakult-e kivitelez�i késedelem, ha igen mekkora, 
illetve a szerz�déses határid�kön belül (kötbérterhes részszámlázási határid�k) a 
technológiai fegyelem betartása mellett azok korrigálhatóak lettek-e volna. 

 
d) Végül foglaljon állást abban, hogy a kivitelez�t�l, mint szakvállalattól elvárható 

szakismeret és gondosság mellett jelentkezett-e tevékenységét esetlegesen akadályozó 
körülmény, beleértve a beruházó által biztosított lehet�ségeket (pl. folyamatos tervez�i 
rendelkezésre állás biztosítása, vagy az iskola m�ködésével összefügg� szakaszos 
munkaterület átadás). 

 
e) Végezhetett-e bármilyen akár állagmegóvást, akár kármentesítést célzó munkát a 

kivitelez� a m�szaki ellen�r tudomása, és ellen�rzése nélkül? 
 

2. felkéri a Lendvai & Nyíri Ügyvédi Irodát (1066 Budapest, VI. ker. Teréz krt. 46.), hogy 
Szentendre Város Önkormányzatát, Szentendre Város Önkormányzata és a Progress-B’90 
Kft. között 2004. 04.19-én létrejött vállalkozási szerz�déssel kapcsolatos jogvitában teljes 
kör� megbízással képviselje. 



 

 2 

 
3. megbízza a Jegyz�t, hogy a 2005. évi költségvetés készítésekor  ennek  költségeit 

tervezze be. 
 
 
Felel�s:  1., 2. pont:  Polgármester,  

3. pont:  Jegyz� 
Határid�: 1., 2. pont: azonnal,  

3. pont: a 2005. évi költségvetés benyújtása 
 
 
 
 
 Miakich Gábor s. k. dr. Molnár Ildikó  s. k. 
 polgármester  jegyz� 
 
Kapja: 
1.   Önkormányzati és Szervezési Iroda - irattár 
2.   A Képvisel�-testület tagjai 
3. Építéshatósági Iroda  - tájékoztatásra 
4. Vagyongazdálkodási Iroda – intézkedésre 
5. F�építész – tájékoztatásra 
6. Jegyz�i Kabinet – tájékoztatásra 
7. Közgazdasági Iroda – tájékoztatásra 
                                                                                                                                                                                                                       
Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. december 02. 
 
Ancsin Mária 
jegyz�könyvvezet� 


