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44/2020 (V.26.) számú határozata 
a „Taván terület I. ütemű zárt szennyvíz elvezető hálózat megépítése” vállalkozási 

szerződés 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 „Taván terület I. ütemű zárt szennyvíz elvezető hálózat megépítése” vállalkozási 
szerződés módosításában foglaltakat elfogadom, és a határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés módosítását aláírom. A szerződésmódosítás miatti többlet vállalkozói 
díj fedezetére bruttó 9.582 e Ft-ot átcsoportosítok, az önkormányzat 2020. évi költségvetési 
rendeletének 13. melléklet 34. sora „Gyöngyvirág utca szilárd burkolattal való ellátása” 
terhére.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

dr. Göbl Richárd 
                      polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzata 

Cím:     2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

Adószám:    15730961-2-13 

Bankszámlaszám:    12001008-00173183-00100006 

Képviselője:    dr. Göbl Richárd polgármester 

mint megrendelő  - a továbbiakban: Megrendelő -, 

 

másrészről 

 Derby 2000 Kft. 

Cím:     2011 Budakalász, Holló utca 43.  

   

Adószám:    11998910-2-13   

Cégjegyzék sz.:    13-09-084710 

Bankszámlaszám:   11742087-20066992  
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mint vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -,  

 

együttesen Felek - a továbbiakban együttesen: Felek -, 

között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  
 

 

Jelen szerződésmódosítás Felek között Budakalász, Taván terület I. ütemű zárt 

szennyvíz elvezető hálózatának megépítése tárgyában, a 2019. november 20-án 

megkötött szerződés rendelkezései alapján jön létre közös megegyezés alapján és 

kizárólag a 4472/7/2019 iktatószámú szerződéssel együtt érvényes.  

 

1. Előzmények 

 

1.1. A szerződés aláírása után felek megállapították, hogy a munka végzéséhez szükséges 

dokumentumok  átadásáig, a munkaterületet a Vállalkozó visszaadta.  

1.2. Ezt követően az Megrendelő megkérte a közműszolgáltatóktól a szolgáltatói 

hozzájárulásaik meghosszabbítását. A DMRV a korábbi nyilatkozatához képest új igényeket 



támasztott az Sz-1-1-0 vezetékszakasz megközelítését és üzemeltetését kiszolgáló út 

kapcsán.  

1.3. Az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalások lezárulta után, 2020. március 23-án adta 

ki a közműnyilatkozatát, mely további részlet-tervek kidolgozását és benyújtását írta elő. 

1.4. A Megrendelő a tervek benyújtása után, 2020. május 18-án kapta meg a DMRV 

elfogadó nyilatkozatát, mely szerint a szakfelügyelet megkérését követően a kivitelezés 

elkezdéséhez hozzájárul. 

1.5. Tekintettel az eltelt időre, valamint a műszaki tartalom emelkedésére a felek a 

szerződés módosítását határozták el. 

1.6. Tekintettel arra, hogy az Sz-1-1-0 vezetékszakasz megközelítését és üzemeltetését 

kiszolgáló út kialakítása nem része a 4472/7/2019 iktatószámú szerződés műszaki 

tartamának, azt a Megrendelő külön beruházás keretében valósítja meg, ezért a Vállalkozó 

teljesítésének feltételeit is pontosítani szükséges. 

 

2. Határidő módosítás 

 

A fentiek értelmében az eredeti szerződés II.1. pontjában foglalt befejezési határidő a 

következőképpen módosul: 

 

A munka befejezésének időpontja: A munkaterület ismételt átvételét és a munka 

megkezdéséhez szükséges érvényes engedélyek, nyilatkozatok vállalkozó részére történő 

átadását követő 120 nap (munkaterület átadása: a módosítás aláírásától számított 30 

nap), de legkésőbb 2020. október 30. 

 

3. A vállalkozói díj módosítása 

 

A szerződés III. 1 pontja az alábbiak szerint módosul: 

1. A Felek az I. fejezetben és a mellékletekben megjelölt munkák vállalkozói díját: 

Nettó 61.000.000 Ft azaz hatvanegymillió Ft+Áfa összegben állapítják meg, a 

vállalkozói díj növekmény tételes kimutatását a szerződésmódosítás melléklete 

tartalmazza. 

 

4. A szerződés IV. Pontja az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

 

Felek a szerződésmódosítás aláírásával lemondanak az esetleges korábbi késedelemből 

eredő igények egymással szemben történő érvényesítéséről. 

 

5. A VIII. pont az alábbi, 6. ponttal egészül ki: 

 

„6. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó az alábbi esetekben is sikeresen teljesít: 

 - Az Sz-1-1-0 vezetékszakasz nyomvonalába eső, az említett vezetékszakasz 

megközelítését és karbantartását kiszolgáló 3,5 m szélességű és 40 m hosszúságú út, a 

Megrendelő külön beruházása keretében az átadás-átvételi eljárásig megépül, így a 

vezetékszakaszt a teljes hálózattal együtt a DMRV üzemeltetésbe átveszi; 

 - Az Sz-1-1-0 vezetékszakasz nyomvonalába eső, az említett vezetékszakasz 

megközelítését és karbantartását kiszolgáló út, a Megrendelő külön beruházása keretében 

nem valósul meg az átadás-átvételi eljárásig. Ekkor a vezetékszakasz nem kerül rákötésre 

a törzshálózatra, a rákötés előkészítése és a vezetékek megfelelő, ideiglenes lezárása 

valósul meg. Ebben az esetben az út megépüléséig az Sz-1-1-0 vezetékszakasz az 

Önkormányzat kezelésében marad.” 

 



6. A szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Jelen 

megállapodás öt, betű szerint megegyező eredeti példányban készült. A felek a jelen 

szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag aláírták. 
 

Budakalász 2020. május 26.  

 

 

 

…………………………. ………………………. 

Megbízó 

Budakalász Város Önkormányzata 

dr. Göbl Richárd polgármester 

 

Megbízott 

            Izsipi István  

ügyvezető  

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:……………………………………………………… 

Budakalász, 2020. május 26. 

 

 


