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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítása 

 

A Szerződés tárgya: Dombóvár Bezerédj utca ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás 

 

Szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Dombóvár Város Önkormányzata 
Levelezési címe:     7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. 
Számlavezető pénzintézete:    OTP Bank Nyrt. Dombóvári fiók 
Számlaszáma:      11746043-15415819-00000000 
Törzsszám:   733557 
Adószáma:   15733555-2-17 
Képviselő:                      Szabó Loránd polgármester 
 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészt 
 

másrészről:      RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 
Székhelye:      7761 Kozármisleny, Viola utca 21. 
Számlavezető pénzintézete:      Hungária Takarék 
Számlaszáma:      71800264-16109177-00000000 
Számlázási cím:      7761 Kozármisleny, Viola utca 21. 
Adószáma:     24719458-2-02. 
Statisztikai jelzőszám:      24719458-4120-113-02. 
Cégjegyzék száma:      02-09-080369 
Aláírásra jogosult képviselő:     Csákiné Szabó Kitti ügyvezető 
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)  

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 

 
I. A Szerződés módosítás megkötésének jogi előzményei 

 

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2019. április  hó 23. napján Dombóvár Bezerédj utca ivóvízvezeték 
rekonstrukció I. ütem II. eljárás tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 115. § (1) 
bekezdése szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívással indított nyílt közbeszerzési eljárást (a 
továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított. 

2. Megrendelő az ajánlatok mindenre kiterjedő és részletes vizsgálatát követően a közbeszerzési 
dokumentumban meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket 
is figyelembe véve 2019. május hó 24 napján írásban eredményt hirdetett. Megrendelő 
közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő – vagy amennyiben a Kbt. 
131. § (4) bekezdésében megadott körülmény az összegzés megküldését követően előállt, a 
nyertes ajánlatot következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezet –Vállalkozó lett.  
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3. Az eredményes közbeszerzési eljárás keretében a szerződéskötési moratórium lejártát 
követően Megrendelő és Vállalkozó 2019. május 30. napján Vállalkozási szerződést kötöttek.   

 

 
II. A jelen Szerződés módosításának jogi indokai 

 

1.1. Szerződő felek egyezően adják elő, hogy Vállalkozó 2019. szeptember 5. napján 
akadályközlést terjesztett elő az alábbiak szerint: 

 

 „ Az RP-SC Holding kft, mint a „Dombóvár, Bezerédj utca ivóvízhálózat rekonstrukciója I. 
ütem” szerződés szerinti kivitelezője a mai napon bejelenti akadályközlését. A kivitelezés 
megvalósításához kapcsolódóan a csatolt melléklet szerinti többlet munkákat kellett elvégezni 
részünkről, hogy a projekt befejezhető legyen. Előadom, hogy ezen felmerült költségek a projekt 
befejezéséhez elengedhetetlenek lettek, és sem tervezési sem engedélyezési fázisban nem 
merülhettek fel ezek a költségek.” 

 

1.2. Vállalkozó akadályközléséhez csatolta a pótmunkára vonatkozó költségvetést, melyet a 
műszaki ellenőr elfogadott és a vállalkozói igénybejelentést műszaki szempontból 
megalapozottnak találta. 

 

1.3. A fentiekre tekintettel Vállalkozó a pótmunkára figyelemmel a Vállalkozói díj összesen nettó 
13.555.470,-HUF összeggel történő emelésére vonatkozó igényt terjesztett elő. 

 

2. A 2019. szeptember 5. napján kelt és jelen szerződés mellékletét képező feljegyzésben a 
műszaki ellenőr a fenti kivitelezést akadályozó körülményeket megalapozottnak, a változtatást 
műszakilag indokoltnak minősítette és a Vállalkozói díj emelését Megrendelőnek elfogadásra 
javasolta.  

 
III. A szerződés módosítás jogalapja 

 

1. Megrendelő az akadályközlésben és a műszaki ellenőri véleményben foglalt indokokat tételesen, 
a Kbt. 141. §-ban a szerződésmódosításra előírt rendelkezéseket figyelembe véve megvizsgálta, s 
azzal kapcsolatban a következőket állapítja meg: 

 

2. Műszaki ellenőr Vállalkozó akadályközlését megvizsgálta és tervező bevonásával megállapította, 
hogy műszakilag indokolt a Vállalkozói javaslat szerinti kiviteli tervtől eltérő kivitelezés, mely a 
terv változására figyelemmel pótmunkának minősül. 

 

2.1. Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az akadályközlésben foglalt indokok, műszaki 
változások a szerződő feleken kívül álló körülmény folytán a szerződéskötést követően 
következett be. 

Megállapítható, hogy a szerződésmódosítást megalapozó körülmények folytán a módosítás tárgya 
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nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanazon kivitelezési munkanemek 
elvégzésére kerül sor, a szerződés tárgya az építési beruházás nem változik meg, melyre 
figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában írt konjuktív feltétel teljesülése is 
megállapítható. 

Vállalkozó akadályközlésében  előadott körülmények alapján Vállalkozói díj emelésre vonatkozó 
igényt terjesztett elő, azonban az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés  
50%-át, melyre figyelemmel  a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában írt feltétel 
fennállása is megállapítható. 

 

3. A Vállalkozási Szerződés XIII. pontjában Felek a pótmunka, többletmunka fogalmát az 
alábbiak szerint határozzák meg: 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § rendelkezése alapján:  

(1) A vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj 
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 

(2) A vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé 
(pótmunka). 

6:245. § A vállalkozói díj 

(1) Ha a felek átalánydíjban állapodtak meg, a vállalkozó az átalánydíjon felül a pótmunka 
ellenértékét igényelheti, a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 
Fentiek alapján megállapítható, hogy a Vállalkozó akadályközlésében és igénybejelentésében 
foglalt munkák pótmunkának minősülnek s azok ellenértéke megtérítésére Vállalkozó jogosult. 

Fentiekre tekintettel szerződő felek az I.3. pontban megjelölt Vállalkozási szerződésüket  jelen 
dokumentumba foglaltan módosítják. 

 
 

 
 

IV. A Szerződés módosítása 
 
 
1. A fentieknek megfelelően Megrendelő pótmunkaként megrendeli a Vállalkozó által 
előterjesztett műszaki tartalomváltozás szerinti kivitelezést, melyre figyelemmel a Vállalkozási 
Szerződés XI. 1. pontjában meghatározott Vállalkozói díj az alábbiak szerint módosul: 
 
 
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 
51.186.126,- HUF azaz Ötvenegymillió-száznyolcvanhatezer-százhuszonhat forint vállalkozói díj 
(továbbiakban: vállalkozói díj) illeti meg, melyen felül a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező műszaki 
tartalom változással összefüggésben felmerülő  13.555.470,-HUF összeg elszámolására jogosult a Ptk. 6:245. § 
(1) bekezdésével összhangban pótmunka jogcímén. 
 
Fentiekre tekintettel a teljes Vállalkozói díj összege nettó 64.741.596,-HUF összegre emelkedik. 
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Vállalkozó a pótmunka jogcímén elszámolt Vállalkozói díjat a Vállalkozási Szerződés XI. 8. pontjában 
meghatározott végszámlában számolja el külön tételként. 
 

III. 

Egyéb rendelkezések 

1. Megrendelő és Vállalkozó kijelentik, hogy az I.4. pontban megjelölt Vállalkozási Szerződésük 
jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak, azt magukra 
nézve kötelezőnek és irányadónak ismerik el.  

 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás vonatkozásában a Kbt. 141. §-ában foglalt 
tilalmi korlátok nem állnak fenn, így a szerződés módosítása jogszabályba nem ütközik. 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 7 eredeti példányban írták alá, melyből 4 példány 
Megrendelőt, 3 példány Vállalkozót illeti.  

 

 
Szekszárd, 2019. október [...]    Szekszárd, 2019. október [...] 
 
 
 

__________________________ 
Megrendelő 
Szabó Loránd 
polgármester 

Dombóvár Város Önkormányzata 

_________________________ 
Vállalkozó 

Csákiné Szabó Kitti  
ügyvezető 

RP-SC Holding Szolgáltató Kft. 
 
 
 
Szekszárd, 2019. október [...] 
 
 
                                       
         _______________ 
        pénzügyi ellenjegyző                                

 

                                         
 

 


