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Polgármesterének 

20/2020 (IV. 28.) számú határozata 
„Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.” vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról  

 
 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel 
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri 
jogkörömben eljárva a Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.” vállalkozási szerződés 1. 
számú módosításában foglaltakat elfogadom, és a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés módosítását aláírom. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
         dr. Göbl Richárd   

         polgármester 
 



Vállalkozási szerződés 
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA 

amely létrejött 

egyrészről: Budakalász Város Önkormányzata 

Székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Adószám: 15730961-2-13 

Pénzforgalmi számlaszám: 12001008-00173183-00100006 

Képviselő: dr. Göbl Richárd polgármester 

mint megrendelő, továbbiakban: Megrendelő 

másrészről: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelőségű Társaság 

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 13. 

Levelezési cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 13 

Cégjegyzékszám: 01-09-720396 

Adószám: 10572795-2-41 

Pénzforgalmi számlaszám: 12001008-00125465-00100006 

Képviselő: Pálovics Károly és Bodnár Ferenc Sándor 

mint vállalkozó, továbbiakban: Vállalkozó 

Megrendelő és Vállalkozó, együttesen a továbbiakban: Felek – között az alulírott napon és 

helyen az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLVIII. törvény 

(továbbiakban Kbt.) második része alapján vállalkozási szerződés megkötésére irányuló 

közbeszerzési nyílt eljárást indított „Budakalász, 16 tantermes iskola építése II.” tárgyban. 

Felek között az eljárás eredményeként 2019. március 19-én vállalkozási szerződés jött létre. 

Szerződés-módosítás 

1. Megrendelő képviselőjének személyében a 2019. évi önkormányzati választások miatt 

változás történik. Megrendelő képviselője: dr. Göbl Richárd polgármester. 

2. Szerződő felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződés 3.1 pontját az alábbiak szerint 

módosítják: 

Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 23 hónap, azaz 2021. február 19. 

3. A szerződés 6.2 pontja szerint Vállalkozó által elkészített műszaki ütemterv módosítását 

Vállalkozó jelen szerződésmódosítást követő 5 munkanapon belül Megrendelő részére 

átadja. 

A szerződés-módosítás indoka 

4. Megrendelő képviselőjének változása (szerződés-módosítás 1. pontja) a Kbt. 141.§ (6) 

bekezdése alapján történik. Felek kijelentik, hogy a módosítás nem lényeges. Az ezt 

alátámasztó valamennyi feltétel együttesen teljesül, ezen módosítás tekintetében, azaz: 

„a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést 

megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön 



(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) 

részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették 

volna; 

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára 

változtatja meg; vagy 

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 

kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.” 

5. A kivitelezés során az alábbi előre nem látható feltételek miatt jelezte Vállakozó 

Megrendelő részére a kivitelezés akadályoztatását, melyre tekintettel kérte a teljesítési 

határidő és a műszaki ütemterv módosítását (jelen szerződés-módosítás 2. és 3. pontja): 

5.1 A helyszíni munkák 2019.04.01-én kezdődtek meg, régészeti szakfelügyelet 

biztosításával, mely a Vállalkozási Szerződés része volt. Építéselőkészítő munkák, 

kitűzések folytak. Az építéselőkészítő munkák folyamán kiderült, hogy teljes 

régészeti feltárási munkák elvégzésére is szükség van. Ennek bejelentése, és 

lefolytatása megtörtént. A Ferenczy Múzeum munkatársai felvonultak és elvégezték 

a teljes régészeti feltárási munkát.  

5.2 A munkaterületet viharkár érte, amely miatt kivitelező akadályközléssel élt. Az 

alaptestekből szükség volt a víz eltávolítására, illetve a talajcsere vált szükségessé. 

A helyreállítási munkák elvégzése után vált lehetővé a munkák folytatására.  

5.3 Az épület tornatermi szárnyán a földmunkák során a sáv és pontalapok alsó 

alapozási síkja felett 25-30cm-rel rétegvíz került felszínre. A kivitelezési munkák 

folytatásához a rétegvíz süllyesztése vált szükségessé. A szivattyúzási munkák 

hatása a talajban szivárgó vízre késleltetve jelentkezik, a megkezdést követően vált 

lehetségessé az érintett rész alapozási munkáinak elvégzése.  

5.4 Fenti akadályoztatások miatt kivitelező az eredeti teljesítési határidő szerinti lekötött 

alvállalkozói és beszállítói kapacitásait nem tudta időkiesés nélkül újra-ütemezni, 

amely miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása.  

5.5 A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján 2021. január elseje után az épület a 

használatba vételi engedélyt akkor tudja megkapni, ha az energetikai besorolása a 

jogszabálynak megfelelő lesz. Ezen tartalékkeret terhére elszámolásra kerülő 

pótmunka elvégzése is indokolja a határidő módosítását. 

 Felek kijelentik, hogy jelen szerződés-módosítás 2. és 3. pontjaiban foglaltak megfelelnek 

a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel a következő feltételek együttes 

teljesülésére: 

- „a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő 

gondossággal eljárva nem láthatott előre; 

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; 

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.” 

 Tárgyi módosítás a fenti rendelkezéseknek maradéktalanul megfelel, figyelemmel arra, 

hogy ajánlatkérő a fenti körülmények miatti módosítás szükségességét kellő 

gondossággal nem látta előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 

jellegét, valamint jelen Módosítás keretein belül az ellenérték nem módosult. 

 

 



Egyéb 

6. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás nincsen kihatással a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás megindításának szabályaira. 

7. 2020. március elején az Egészségügyi Világszervezet után a magyar kormány is 

járványügyi veszélyhelyzetet rendelt el. A korlátozások, jogszabályi előírások hatással 

lehetnek a kivitelezési munkálatokra. 

8. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés-módosítás 2. pontja szerinti módosított határidőt, 

és a 3. pontja szerint módosított műszaki ütemtervet a jelen szerződés-módosítás 5. 

pontjában írt körülményekre figyelemmel határozták meg.  

Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés módosításának időpontjáig a COVID19 járvány 

okozta veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által 

kihirdetett veszélyhelyzet nem okozott késedelmet.  

Vállalkozó és a Megrendelő jelen szerződésmódosítás tényéből adódóan nem mondanak 

le mind a járvány, mind annak további következményei, illetve az ennek okán életbe lépő 

korlátozások őket érő negatív hatásainak kiküszöbölésére irányuló jogaikról.  

A Vállalkozási Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak, a Vállalkozási Szerződés csak jelen 1. sz. módosításával együtt érvényes. 

A szerződésmódosítást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint szerződéses 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány illeti Megrendelőt, 2 példány 

Vállalkozót.  

Kelt: Budakalász, 2020. április 

__________________________ 

dr. Göbl Richárd polgármester 

Megrendelő 

___________________________ 

Pálovics Károly és Bodnár Ferenc Sándor 

Vállalkozó 

Jogi ellenjegyző: 

 

_________________________ 

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

_________________________ 

Közbeszerzési ellenjegyző: 

 

_____________________________ 

 

 
 

 



 


