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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2019. június 27-én kötöttünk vállalkozási 
szerződést az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.-vel a „Kéknefelejcs és 
Ibolya utcai ivóvízhálózat rekonstrukció” tárgyában. A munkák folyamatosan, jó 
ütemben haladnak. 
 
A kivitelezés során merült fel a jelenlegi ~ 1.150 m2 járda felbontása és helyére új tér-
kő járda építése, amely a közlekedés biztonságát szolgálja és az utcakép javulását 
eredményezi. A beruházás szereplői egybehangzóan úgy ítélik meg, hogy a pontszerű-
en felbontásra kerülő járda helyreállítása nem eredményez jelentős javulást a gyalogos 
közlekedésben. A vállalkozó a pótmunka igény költségét – figyelemmel az eredeti 
költségvetésre is – nettó 15.500.000,- Ft-ra árazta be, amit a műszaki ellenőr piaci 
szempontból is reálisnak ítélve elfogadott. 
 
Már az eredeti szerződés is tartalmazza, hogy a felek pótmunka felmerülése esetén a 
Kbt. 141. § alapján járnak el. Esetünkben a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alkal-
mazható, amely a következőképpen szól: 
 
„(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben fog-
lalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítha-
tó, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben: 

b) az eredeti szerződő féltől további építési munkák, szolgáltatás vagy áruk beszer-
zése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szer-
ződő fél személyének változása  

ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerző-
déssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel 
való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és  

bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódá-
sával járna. Az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok együttes nettó 
értéke - azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;” 

 
 
Az előterjesztéshez csatoljuk a fentieket alátámasztó közbeszerzési-jogi állásfoglalást. 
 
A Képviselő-testület az ivóvízhálózat rekonstrukcióhoz benyújtott pályázathoz önerőt 
különített el. A pályázatot nem támogatták, így az önerő a pótmunka céljára felhasz-
nálható.  
 

Határozati javaslat 
pótmunka jóváhagyásáról a kertvárosi ivóvízhálózat rekonstrukciójára irá-

nyuló beruházáshoz kapcsolódóan 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Kéknefelejcs 
és Ibolya utcai ivóvízhálózat-rekonstrukció” beruházás megvalósítása során a járdaépí-
tést tartalmazó pótmunka elrendelését nettó 15.500.000,- Ft összeggel.  



 
A Képviselő-testület a pótmunka fedezetére szükséges összeget az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletének 2. mel-
lékletében szereplő 105 Önkormányzat Cím VIII. Céltartalék alcím 3.4. Önerő pályá-
zathoz célra elkülönített előirányzatból csoportosítja át. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pótmunka foganatosításához 
szükséges intézkedések megtételére, illetve a kivitelezésre irányuló vállalkozási szer-
ződés módosításának aláírására. 
 
Határid ő: 2019. szeptember 20. – a pótmunka elrendelésére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Jegyző 
 
 
 Szabó Loránd 
 polgármester 


