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ELŐTERJESZTÉS 
 
 

A Homm Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 
Az önkormányzat 2019. július 9. napján közszolgáltatási szerződést kötött Homm Kft-vel, 
melynek keretén belül működik a helyi közösségi közlekedési szolgáltatásunk. A szerződést 
első alkalommal a vállalkozó bankszámlaszám változása miatt kellett módosítani. Ezt 
követően a kialakult gazdasági helyzet miatt az üzemanyagár elszámolási metódusa 
módosult közös megegyezéssel. Az elszámolás lényege, hogy a korrekciós üzemanyagdíj a 
korábban utólagosan számított és hat hónapos időszakra vonatkozó NAV átlagár helyett az 
adott havi NAV elszámolóár alapján kerül kiszámításra és havonta alkalmazásra, azonban 
ennek időbeli hatálya 2022. december 31. napjáig tartott. Vállalkozó kérelmezte, hogy ez az 
elszámolás továbbiakban is maradjon érvényben egészen a szerződés végéig. A kérést 
annak megalapozottsága végett elfogadásra javaslom. 

A Szerződés módosításának indoklása 
Szerződő felek a Szerződés 9.3 és 9.4. pontját a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII 
törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontja és (6) bekezdése szerint 
módosítják. 
A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek 
megfelel, figyelemmel arra, hogy  
a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre; 
a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át 
 
Az üzemanyagárak elmúlt időszakban jelentős mértékű változást mutattak, figyelemmel a 
jelenleg is tapasztalható versenypiaci árakra, amelyet az orosz-ukrán konfliktus és az ezzel 
járó szankciók tovább súlyosbíthatnak. Az üzemanyagárak ilyen mértékű hirtelen változása 
sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem számíthatott.  
A Szerződés módosítása továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek is 
megfelel, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő 
érdemi feltételeket nem határoz meg, csupán a szerződésnek eredetileg is a részét képező 
rendelkezéseknek a megváltozott gazdasági környezethez történő adaptálását szolgálja. A 
szerződés módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek  



ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg 
részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett 
másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 
 a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatják meg;  
a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest 
jelentős új elemre nem terjeszti ki. 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hozza meg döntését az előterjesztés alapján! 
 
 
Biatorbágy, 2023. január 16. 

 
 
 
 

Tarjáni István s.k. 
polgármester 

 
  



Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2023. (I. 26.) határozata 

 
A Homm Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 3. számú módosításáról 
 
 

Biatorbágy Város képviselő-testülete a következő határozatot hozza: 
 

1. Úgy dönt, hogy támogatja a szolgáltató kérelmét, és a korrekciós üzemanyagár 2022. 
július 1. napjától használt számítását a közszolgáltatási szerződés teljes 
érvényességi idejére meghosszabbítja.  

2. Felhatalmazza polgármestert a közszolgáltatási szerződés Kbt. 141.(6) 
bekezdésében foglaltak szerinti módosításának aláírására és a szerződésmódosítás 
EKR rendszerben történő rögzítésére. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
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KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

3. számú módosítása 

 

amely létrejött egyrészről 

Biatorbágy Város Önkormányzata  

Székhely:    2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. 

Törzskönyvi azonosító szám:  730084 

Adószám:    15730088-2-13 

Képviselője:    Tarjáni István polgármester 

mint Megrendelő, 

másrészről 

a Homm Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 

székhely:    1115 Budapest, Hídvég utca 6-8.   

cégjegyzékszám:   01-09-712763 

adószám:    11825876-2-43 

bankszámla vezető bank:   OTP Bank Nyrt.  

bankszámlaszám:   11705008-22547903 

telefonszám:    +36 20-922-2662 

képviselő:    Homm Károly ügyvezető 

mint Vállalkozó 

(a továbbiakban külön-külön, mint Fél, együttesen, mint Felek)  
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. Preambulum 

Felek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. 02. 28. napján 2019/S 042-096558 szám alatt 
közzétett részvételi felhívással elindított „Közszolgáltatási szerződés Biatorbágy Város 
közigazgatási területén, menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés biztosítására 8 év 
időtartamban” tárgyú uniós, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
(továbbiakban: a közbeszerzési eljárás) alapján szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek 
2019. július 9. napján, tekintettel arra, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárásban a 
Vállalkozót nevezte meg nyertes ajánlattevőként. 

Felek a Szerződést első alkalommal 2022. március 10. napján módosították a Vállalkozó 
bankszámlaszáma tekintetében.  
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Felek a Szerződést második alkalommal 2022. június 27. napján módosították a korrekciós 
üzemanyagdíj meghatározása tekintetében.  

 

Felek a szerződés üzemanyagdíj változásra vonatkozó rendelkezéseit a szerződéskötést 
követően felmerült gazdasági körülményekre tekintettel, továbbá a 2. számú 
szerződésmódosítás 2.3. pontjában foglaltaknak megfelelően, ismételten felülvizsgálták, 
melyek következtében a szerződést – 3. alkalommal – az alábbiak szerint módosítják. 

 

2. Szerződés módosítása: 

1. Felek rögzítik, hogy a 2. számú szerződésmódosítással megállapított közszolgáltatási 

szerződés havi üzemanyagár-követő mechanizmusát a 2023. január 1-től végzett 

teljesítések tekintetében - közös megegyezésük szerint - kiterjesztik a közszolgáltatási 

szerződés teljes időbeli hatályára. 

 

 

3. Egyéb kikötések: 

1. Szerződő Felek a szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

írták alá.  

2. A Szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul irányadók és 

hatályban maradnak. 

 

Biatorbágy, 2023.  …. 

 

Megrendelő képviseletében: Vállalkozó képviseletében: 

 

…………………  

Biatorbágy Város Önkormányzata 

Tarjáni István 

polgármester 

 ………………… 

Homm Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Homm Károly ügyvezető 
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A Szerződés módosításának indoklása 

Szerződő felek a Szerződés 9.3 és 9.4. pontját a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja és (6) 
bekezdése szerint módosítják. 

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételeknek megfelel, 
figyelemmel arra, hogy  

a) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

b) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 
c) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át 

 

Az üzemanyagárak elmúlt időszakban jelentős mértékű változást mutattak, figyelemmel a 
jelenleg is tapasztalható versenypiaci árakra, amelyet az orosz-ukrán konfliktus és az ezzel járó 
szankciók tovább súlyosbíthatnak. Az üzemanyagárak ilyen mértékű hirtelen változása sem a 
Megrendelő, sem a Vállalkozó nem számíthatott.  

A Szerződés módosítása továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek is 
megfelel, figyelemmel arra, hogy az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi 
feltételeket nem határoz meg, csupán a szerződésnek eredetileg is a részét képező 
rendelkezéseknek a megváltozott gazdasági környezethez történő adaptálását szolgálja. A 
szerződés módosítása nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek  

a) ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az 
eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes 
ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; 

b)  a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatják meg;  
c) a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest 

jelentős új elemre nem terjeszti ki. 
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