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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az RP-SC Holding Kft., mint a Bezerédj utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója I. 
ütemének szerződés szerinti kivitelezője akadályközléssel élt az önkormányzat felé. A 
kivitelezés megvalósításához kapcsolódóan az 1. számú melléklet szerinti 
pótmunkákat kellett elvégezniük ahhoz, hogy a projekt befejezhető legyen.  
 
A mellékletben leírt pótmunkák 13.555.470,- Ft + áfa összegből valósultak meg. 
Megalapozottságukat a műszaki ellenőr is ellenőrizte és jóváhagyta. A szükséges 
pótmunkákat a kivitelező elvégezte, és ezt a műszaki ellenőr is igazolta. 
 
A projekt közbeszerzési szaktanácsadójának állásfoglalása szerint ezen felmerült 
munkák a projekt befejezéséhez elengedhetetlenek voltak. A pótmunkák költsége sem 
a tervezési, sem az engedélyezési fázisban nem merülhettek fel, így kifizetésük 
indokolt, a közbeszerzési dokumentáció módosítása nem szükséges. A vállalkozói 
szerződést azonban módosítani kell a vállalkozói díj összegének növelése 
következtében, ennek okán a Kbt. értelmében a változásról hirdetményt szükséges 
feladni. 
 
A szerződésmódosítás jogilag megalapozott, tekintettel arra, hogy a műszaki ellenőr a 
vállalkozó akadályközlését megvizsgálta és a tervező bevonásával megállapította, 
hogy műszakilag indokolt a kiviteli tervtől eltérő megvalósítás, mely a terv változására 
figyelemmel pótmunkának minősül. Fentiekre tekintettel megállapítható, hogy az 
akadályközlésben foglalt indokok, műszaki változások a szerződő feleken kívül álló 
körülmény folytán a szerződéskötést követően következtek be. Továbbá 
megállapítható, hogy a szerződésmódosítást megalapozó körülmények folytán a 
módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanazon kivitelezési 
munkanemek elvégzésére kerül sor, a szerződés tárgya továbbra is építési beruházás, 
melyre figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontjában írt konjunktív feltétel 
teljesülése is fennáll. A vállalkozó az 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 tényszerű. 
 
A műszaki ellenőri szakvélemény és a projekt közbeszerzési szaktanácsadójának 
állásfoglalása alátámasztja, hogy a kivitelező pótmunka igénye megalapozott, ezért 
kérem képviselő-társaimat, támogassák a határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat 
a Bezerédj utcai ivóvízvezeték rekonstrukciójára irányuló beruházáshoz 

kapcsolódó pótmunkákról 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Dombóvár, 
Bezerédj utcai ivóvízhálózat rekonstrukciója I. ütemének megvalósítása során 
felmerült pótmunkák elvégésével nettó 13.555.470,- Ft + áfa összegben, és 
jóváhagyja a kivitelező vállalkozói díjának az elvégzett pótmunkák összegével 
történő megemelését. 
 
A Képviselő-testület a pótmunkák kifizetéséhez szükséges fedezetet a Dombóvár 
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet 1. mellékletében a 105 Önkormányzat Cím, IV. 
Felhalmozási bevételek alcímhez tartozó 2.1. Víziközmű bérleti díj című 
előirányzatból biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határid ő: azonnal – a vállalkozási szerződés módosítására 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 
 

Szabó Loránd 
polgármester 


