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Előterjesztés 

„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyban aláírt szerződés módosításáról  
 

Tisztelt Képviselő-testület!  

Biatorbágy Város Önkormányzata 40/2022.(I.27.) határozatának megfelelően a „Biatorbágy, 
Kálvin tér átépítése” tárgyában közbeszerzési eljárás került kiírásra 2021. december 27. 
napján.  
Nyertes Ajánlattevőként a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (2461 Tárnok Fehérvári Út 34.) 
a 194/2022.(VI.25.) számú határozattal. 

A közbeszerzési eljárás eredményeképp felek egymással 2022. június 29. napján vállalkozási 
keretszerződést kötöttek. 
 
A szerződés teljesítésének határidejét tekintve szükségessé vált a szerződés módosítása. A 
szerződés jelenlegi hatálya a szerződés hatálybalépésétől számított 7 hónap.  
 
A vállalkozó 2022. november 11.napján akadály közlést nyújtott be. Az előterjesztés 
mellékéleteként szereplő irat tartalmazza azon feladatokat, amiket csak a HNT alapján kötött 
szerződés keretén belül megvalósuló a körforgalom alatt átmenő ivóvízvezeték kiváltása és az 
elektromos hálózat kiváltása után valósulhat meg. Ezen túl a Kálvin tér területén található kút 
födémszerkezete is leromlott, balesetveszélyes, amit pótmunkaként tudnak kivitelezni.  
 
Időközben a kimaradt feladatokra hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le az 
Önkormányzat. A munka nagysága okán felmerültek pótmunkák, amiket el kell végezni és 
emiatt szükséges az alapszerződés teljesítési határidejének a módosítását is. 
 

A szerződés ellenértékének növekedése, a pótmunka költségbecslése a kút fedésével:  

3.000.000,- Ft + 27% ÁFA. 

A szerződés ellenérték növekedése: 1,613% 

A szerződés teljesítési határideje: 2023. év július 31. nap.  
  
A szerződés-módosítás műszaki-szakmai indokai:  
 

1. A pályázati műszaki tartalomban, valamint a terveken nem szereplő, a helyszínen nem 
látható kialakítású tolózár aknát talált a kivitelező a Nagy utcában. A szerződésben szereplő 
burkolat szélesítés, csak a burkolatszélesítés területére eső tolózár akna megszüntetése - mely 
a "Biatorbágy, Kálvin tér átépítése- HNT" szerződés keretén belül megvalósítandó - 
ivóvízvezeték kiváltás elkészülte után kivitelezhető. Ennek ténye az ajánlatadás során előre 
nem volt látható. 



2. A Kálvin tér területén található kút födémszerkezete igen leromlott állapotú, 
(balesetveszélyes, ezt nem tudom beleírjuk-e). A tervdokumentáció nem tartalmaz a kúttal 
kapcsolatos munkákat. Emiatt pótmunkaként szükséges ezen kivitelezést megrendelni. 

 
A módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre tekintettel arra, hogy  

- a keretszerződés értéke nem éri el az uniós értékhatárt; 
- a keretszerződés keretösszegének növekedése nem éri el az eredeti 

szerződéses keretösszegének 15%-át; 
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés jellegét és illeszkedik az eredeti 
szerződés jellegéhez. (A szerződés műszaki tartalma nem módosul, a jelen 
szerződésmódosítás kizárólag az keretösszeget érinti.), továbbá, hogy a jelen 
szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek 
is. 

 

Biatorbágy, 2022. december 08. 

                                                                         Tarjáni István s.k. 

                                                                                                  polgármester 

 
 

Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő – testületének 
 

…/2022. (XII.14.) határozata 
 

„Biatorbágy, Kálvin tér átépítése” tárgyában aláírt szerződés módosításáról  
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő 
Kft.-vel (2461 Tárnok Fehérvári Út 34.) 2022. június 29. napján aláírt vállalkozási szerződést: 

 
1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2)-(3) bekezdéseinek 

meghatározott rendelkezéseinek figyelembevételével módosítja,  
 

2. a szerződés értékének növekedése az eredeti szerződéshez képest: 1,613 %, 

3. felkéri a polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására, és felkéri, hogy a 
szerződésmódosítás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben való megjelenéséről 
gondoskodjon. 

 
Határidő: 2022. december 30.  
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály 
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BMÖGF/441-3/2022.

A Belügyminisztérium egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló

  1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat  alapján kiadja az alábbi

TÁMOGATÓI OKIRAT

1. számú módosítását

1. Egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról szóló

  1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat  alapján Biatorbágy Város Önkormányzata (a továbbiakban:
„Kedvezményezett”) a 545592 ebr42 azonosító számmal rendelkező Adatlapban foglaltakat figyelembe véve
egyszeri jellegű, 600 000 000 Ft azaz hatszázmillió forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban
részesült.

2. A támogatás felhasználásának feltételeiről BMÖGF/1153/2021. támogatói okirat került kiadásra 2021. 12. 14.
napján.

3. A Kedvezményezett kérelmet nyújtott be az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. § (3)
bekezdése alapján a felhasználási határidő meghosszabbítása és egyes feladatok közötti összeg-átcsoportosítás
érdekében. A kérelmet a Támogató a BMÖGF/134-31/2022. iktatószámú feljegyzés alapján jóváhagyta, ezért a
támogatói okirat 4. 21. és 23. pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„

4. A Korm. határozat alapján nyújtott támogatást a Kedvezményezett kizárólag útfejlesztés, Kálvin tér
forgalomtechnikai átépítése, parkolók építése megvalósítása érdekében, az Adatlap 1. számú módosításán rögzített
költségterv alapján használhatja fel.

21. A támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2023.12.31. napja, amely határidőig fel nem használt
támogatásrészt az Ávr. 98. §-a szerinti ügyleti kamattal növelten a Kedvezményezett köteles a központi
költségvetésbe visszafizetni.
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23. A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követően, legkésőbb 2024. január 31-ig szakmai és pénzügyi
beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 rendszerben, amelyről elektronikus úton tájékoztatást küld a Kincstár
részére. A beszámolóban a Kedvezményezett szöveges indokolással, engedélyköteles beruházás esetén a beruházás
megkezdéséhez és lezárásához szükséges hatósági engedélyekkel, különösen az építési, a vízjogi, a használatba vételi
vagy forgalomba helyezési engedély csatolásával, teljesítésigazolással, a kifizetés banki bizonylatával, fényképes
dokumentációval, fejlesztéssel érintett ingatlan rendezett tulajdoni lapjával (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés
szükségessége esetén, annak igazolásával, idegen tulajdonon végzett beruházás esetén tulajdonosi hozzájárulás,
szerződés csatolásával), a kötelezettségvállalás és teljesítés dokumentumaival, így különösen a felhasználási
határidőn belül keletkezett, pénzügyileg rendezett számlákkal, azok összesítőjével, beruházás, tárgyi eszköz
beszerzés esetén a könyvviteli nyilvántartásba vételt igazoló dokumentummal alátámasztottan beszámol a támogatási
összegnek a támogatói okiratban előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. A Kedvezményezett a
beszámoló szöveges részében röviden összegzi a támogatói okirat módosítását nem igénylő számszaki és műszaki
változások indokolását is. A beszámolóhoz a számlák hitelesített másolatát kell benyújtani. A számlák eredeti
példányára a Kedvezményezett köteles rávezetni az „1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján folyósított
költségvetési támogatás terhére elszámolva” záradékot. A Kincstár a felülvizsgált beszámolóra vonatkozó
véleményét a beszámoló érkezését követő 90 napon belül elektronikusan továbbítja a Támogató részére.

"

4. A támogatói okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

5. A támogatói okirat elválaszthatatlan részét képező Adatlap jelen módosítás mellékletét képező Adatlap 1. számú
módosítása szerint módosul.

6. A központi költségvetés IX. fejezetébe sorolt előirányzatokra vonatkozó kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/2015. (XII.9.) BM utasítás 4.1. pontjában foglaltak alapján
kötelezettségvállalásra dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár jogosult.

7. Jelen támogatói okirat módosítás elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszerben kerül kiadásra a
Kedvezményezett részére, a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatósága részére, valamint papír alapon a
Támogató Irattára részére.

dr. Dukai Miklós

önkormányzati államtitkár
Belügyminisztérium

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll: Jogi ellenjegyzés:

Dr. Papp Emese Dr. Tálas Zoltán

főosztályvezető

Önkormányzati Gazdasági Főosztály Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály

Belügyminisztérium Belügyminisztérium

Budapest, 2022. október 25. nap Budapest, 2022. október 26. nap
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. számú módosítása 

 
Amely létrejött 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata  
székhely:    2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. 
képviseli:    Tarjáni István polgármester 
adószám:   15730088-2-13 
bankszámlaszám:  50420403-10000939-00000000 
Pénzügyi ellenjegyző: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető 
Jogi ellenjegyző:  dr. Szabó Ferenc jegyző 
Műszaki ellenjegyző: Mező Judit műszaki osztályvezető 
 
másrészről a(z) 
 
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 
székhelye: 2461 Tárnok (7-es főút 24. km.), Fehérvári út 34. 
cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-061982  
adószáma: 10429549-2-13. 
bankszámlaszáma:   K&H Bank Zrt. 10403136-31300571-00000000 
 UniCredit Bank Hungary Zrt. 10950009-00000002-50090107 
kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 34A00173 
képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető 
 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együtt a továbbiakban: „Szerződő 
Felek”) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint. 
 

1) Előzmények és bevezető rendelkezések 
 
1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítőben 2021. december 28.  

napján 26153/2021. iktatószámon közzétett részvételi felhívással, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti meghívásos közbeszerzési eljárást indított 
„Biatorbágy Kálvin tér átépítése” tárgyában. 

 
1.2. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes 

ajánlattevőként kihirdetésre a 2022. június 16. napján megküldött 
összegezés tanúsága szerint, melyre tekintettel Szerződő Felek 2022. 
június 29. napján Vállalkozási szerződést kötöttek. 

 
2) A szerződésmódosítás indokai 

 
2.1. A Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 

műszaki tartalmában, valamint a terveken nem szereplő, továbbá a 
kivitelezés helyszínén nem látható kialakítású tolózár aknát talált a 
Vállalkozó a Nagy utcában. A Vállalkozási szerződésben szereplő burkolat 
szélesítés, csak a burkolatszélesítés területére eső tolózár akna 
megszüntetése - a "Biatorbágy, Kálvin tér átépítése- HNT" tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés keretén belül 
megvalósítandó - ivóvízvezeték kiváltás elkészülte után kivitelezhető. 
Ennek ténye az ajánlatadás során előre nem volt látható. A hivatkozott 
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tolózár akna megszűntetése a szerződéskötéskor nem volt előre látható, 
melyre tekintettel Szerződő Felek a szerződés időtartamát a Kbt. 141. § (4) 
bekezdés c) pontja alapján a jelen módosításban foglaltak szerint 
módosítják. 
 

2.2. A Kálvin tér területén található kút födémszerkezete igen leromlott 
állapotú. A Vállalkozási szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás műszaki tartalma nem tartalmazza a hivatkozott kúttal kapcsolatos 
munkák ellátásának kötelezettségét. Megrendelő megrendeli Vállalkozótól 
a hivatkozott kút állagmegóvási és megerősítési munkáit, melyre tekintettel 
Szerződő Felek a szerződés ellenérétkét a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján 
a jelen módosításban foglaltak szerint módosítják. 
 

2.3. A szerződésben Megrendelő adatai, illetve kapcsolatartóinak megnevezése 
módosulnak, melyre tekintettel Szerződő Felek a szerződést a Kbt. 141. § 
(6) bekezdés alapján a jelen módosításban foglaltak szerint módosítják. 
 

 
3) A szerződésmódosítás tartalma 

 
3.1. Szerződő Felek a Megrendelő adatait az alábbiak szerint módosítják: 
 

bankszámlaszám:  50420403-10000939-00000000 
Jogi ellenjegyző:  dr. Szabó Ferenc jegyző 
Műszaki ellenjegyző: Mező Judit műszaki osztályvezető 
 

 
3.2. Szerződő Felek a szerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 

A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó vállalkozási díj:   
nettó 156 013 633,- Ft, azaz nettó százötvenhatmillió-tizenháromezer-
hatszázharminchárom forint. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú. A 
vállalkozási díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési 
kiírás az ajánlattételi dokumentáció, az árazott költségvetési kiírás a Vállalkozó 
ajánlatának részét képezi. A jelen Szerződésben foglalt munkák vállalkozási 
díja átalányár, mely tartalmazza a Vállalkozó összes munkavégzéssel, egyéb 
járulékos szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő költségét és fedezetét (így 
különösen anyag, felszerelés, munkaerő, szállítás, ideiglenes szolgáltatások, 
felvonulási terület, mintavételezés és ellenőrzés költségei, Vállalkozó által 
felhasznált energiaköltségek stb.). A vállalkozási díj az ajánlatban, a 
szerződésben és a Műszaki dokumentációban foglalt mennyiségi és minőségi 
követelmények figyelembevételével került meghatározásra, és biztosítja a 
létesítmény, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, határidőre 
történő átadását Megrendelőnek. 

 
3.3. Szerződő Felek a szerződés 2.3. pontját az alábbiakkal egészítik ki:  

 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a számlázás tekintetében a 
szerződéses érték meghatározása az eredeti szerződésben rögzített 
szerződéses érték alapulvételével számítandó. Az 1. számú 
szerződésmódosításban rögzített pótmunkák ellenértéke (nettó 3.000.000,- 
Ft) a végszámlában kerül elszámolásra.  
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3.4. Szerződő Felek a szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: 

 
A Szerződés teljesítésének határideje 2023. július 31. napja. Megrendelő 
előteljesítést elfogad. 
 

3.5. Szerződő Felek a szerződés 5.4. pontját az alábbiakkal egészítik ki: 
 
Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen 1. számú szerződés módosítás 
hatályba lépésével Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződéses 
ellenérték változására tekintettel kiegészíti a pótmunkák ellenértékének 5 
%-ával, azaz 150.000,- Ft-tal. 
 

3.6. Szerződő Felek a szerződés 4.35. pontját az alábbiak szerint módosítják: 
 
A kapcsolattartásra jogosult személyek elérhetősége: 
 
Megrendelő részéről: 
 
név:  Tarjáni István polgármester 
cím:   2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. (Hivatal) 
tel/fax:  06 30 697 4114 
e-mail:  polgarmester@biatorbagy.hu 
 
név:  Mező Judit műszaki osztályvezető 
cím:   2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. (Hivatal) 
tel/fax:  06 70 797 9138 
e-mail:  mezo.judit@biatorbagy.hu 
 
név:  Váczi András műszaki ügyintéző 
cím:   2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. (Hivatal) 
tel/fax:  06 30 293 1109 
e-mail:  vaczi.andras@biatorbagy.hu 
 
név:  Csókné Ács Dorottya műszaki ügyintéző 
cím:   2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. (Hivatal) 
tel/fax:  06 30 382 3364 
e-mail:  acs.dorottya@biatorbagy.hu 
 
 

 
 

4) Záró rendelkezések 
 
4.1. Jelen 1. számú szerződésmódosítás Szerződő Felek aláírásának napján lép 

hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók. 
 
4.2. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással együtt érvényes. 
 
4.3. A Szerződés jelen 1. számú szerződésmódosítással nem érintett 

rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak. 
 
4.4. Ezen 1. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és 
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értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 
4 eredeti példányban aláírták, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány 
a Vállalkozót illet. 

 
Kelt: …………., 2022.. ………..    Kelt: …………., 2022. ……….. 
 

________________________________ 
Biatorbágy Város Önkormányzata 

Megrendelő 
képviseli: Tarjáni István polgármester 

Megrendelő 

________________________________ 
PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft. 
képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető 

Vállalkozó 

 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
……………………… 
dr. Szabó Ferenc jegyző 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
……………………… 
Czuczor Orsolya Pénzügyi Osztályvezető 
 
 
Műszaki ellenjegyző: 
 
……………………… 
Mező Judit Műszaki Osztályvezető 
 
 
Mellékletek: A Biatorbágy, Kálvin téren lévő kút állagmegóvási és megerősítési 
munkáinak műszaki tartalma, költségvetése  
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