
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata (4090 Polgár, Barankovics tér 5.) 

képviseletében:  Tóth József polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő), 

másrészről Gold Épker Kft. (4090 Polgár, Ipari Park 0277/63 hrsz.) képviseletében Sütő 

Balázs László ügyvezető (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal és 

feltételekkel: 

 

Megrendelő adószáma: 15728599-2-09 

számlaszáma:  61200216-11069203 

számlavezető bank neve: Polgári Bank Zrt. 

naplóügyfél-jele (NÜJ): 134041292 

 

Vállalkozó cégjegyzék száma: 09-09-005366 

adószáma: 11555872-2-09 

számlavezető bank neve: Polgári Bank Zrt. 

számlaszáma: 61200216-11010890 

MKIK száma: 34A24553 

NÜJ száma: 430783126 

 

 

I. Előzmények 

 

Szerződő felek között 2018. december 07. napján vállalkozási szerződés jött létre a „A piaci 

terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” című TOP-

1.1.3-15-HB1-2016-00014 azonosítószámú projekt kivitelezésére vonatkozóan, melyet 

közös akaratukkal megegyezően 2019. április 26.  napján módosítanak. 
 

II. A szerződés módosítása 

 

Felek a vállalkozási szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint 

módosítják: 

 

Eredeti: 

IV.2. Befejezés: 

Teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 6 hónap. 

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad. 

 

Módosított: 

IV.2. Befejezés: 

Teljesítés határideje: 2019. július 8. 

Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad. 

 

Indokolás: 

A kivitelezés megkezdődött, de csak részleges munkaterületet lehetett adni a kivitelezőnek, 

mivel a közlekedési létesítmények közül 4 db parkoló a tervezett kialakítással építési 

engedély köteles tevékenységek. 

 



Az építési engedélyben ismertetettek alapján is a projektben kivitelezendő közlekedési 

létesítmények közül a Báthory utcán létesítendő 4 db parkoló útépítési engedély köteles  

tevekénység, mely engedély nem állt a rendelkezésre a közbeszerzési eljárás lezárásakor sem, 

így a 2019. január 7-én megtartott munkaterület átadáson nem kerülhetett átadásra  a 

projekttel érintett  munkaterület  egésze a Kivitelező részére. 

A hatósági engedélyben foglaltak alapján a tervező a hiányzó útépítési engedélyezési terveket 

2019. március 12-re készítette el, mely tervek azonnal átadásra kerültek a Kivitelező részére.  

 

A Kivitelező 2019. március 29-én akadályt közölt az építési kivitelezés kapcsán, mely szerint 

a március 12-én megküldött tervek továbbra sem nyújtanak megfelelő megoldást a járdán 

keletkezett csapadékvíz elvezetésére, mivel a terven szereplő minta-keresztszelvény nem a 

valóságnak megfelelően készült el, illetve kérte a tervek felülvizsgálatát és a vállalkozási 

szerződés teljesítési határidejének módosítását 2019. július 15-re.  

 

A projekt bonyolítása kapcsán 2019. március 21-én az Önkormányzat megkérte a Közlekedési 

Hatóságtól a Polgár, Báthori István utca 1-5. szám előtti közterületen tervezett 4 db 

párhuzamos állású várakozó hely útépítésére vonatkozó engedélyt. 

A projekt előrehaladása érdekében a Megrendelő a Báthory utcai 667. hrsz-ú területet 

munkavégzésre 2019. április 9-án adta át a kivitelezőnek azzal, hogy HB-03/ÚO/00379-

4/2019 számon folyamatban van az útépítési engedély kiadása és a tervek alkalmasak a 

kivitelezésre. 

A Megrendelő és a Kivitelező közösen megállapodtak abban, hogy a 2019. június 7-i határidő 

2019. július 8-a hétfőre kerül módosításra, így a munkakezdésben történő akadályoztatás 30 

napban került elfogadásra. 

 

Jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglaltaknak, nem határoz 

meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző 

közbeszerzési eljárásban, a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették 

volna, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg és a módosítás a 

szerződés tárgyát  nem terjeszti ki. 

 

A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlanul érvényesek és 

hatályban maradnak. 

 

A vállalkozási szerződés a 2019. április 26. napján kelt I. sz. módosítással együtt érvényes. 

 

Felek a szerződésmódosításban foglaltakat közös áttanulmányozás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

 

 

Polgár, 2019. április 26. 

 

     

   

  ______________________   ______________________  

                       Megrendelő                                                                   Vállalkozó 

 


