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Tárgy:  A „Kistarcsa, Balczó István utca felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményének kiépítése” tárgyban kötött kivitelezési szerződés módosítása 
 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata 2019. december 5. napján közbeszerzési eljárás 
eredményeként kivitelezési szerződést kötött a VIANOVA 87 Zrt.-vel (székhely: 1215 
Budapest, Vasas u. 65-67., képviseli: Szőke Attila Antal) „Kistarcsa, Balczó István utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” tárgyban. 
 
A kivitelezési munkák végzése során Kistarcsa Város Önkormányzatának megbízásából eljáró 
Óvári László műszaki ellenőr megállapította, hogy a kapubejárók támelemeinek hosszúsága 
nem megfelelő, mert az érkező csapadékvíz a támelem felől mindkét oldalon a talajt bemossa 
a megépített burkolt árokba. Az eredeti tervet megvizsgálva megállapította, hogy a kivitelező 
az általa beépített előregyártott támelemeket megfelelő méretben készítette el, szakszerűen 
kivitelezte a terveknek megfelelően (1. számú melléklet). 
 
A műszaki ellenőr véleménye alapján a kapubejárók szárnyfalának kiegészítése szükséges 160 
db helyszínen öntött beton szárnyfal elhelyezésével az előre gyártott végelemhez, változó 
méretben földmunkával, zsaluzat készítéssel betonozással és rögzítéssel. 
 
Figyelemmel arra, hogy a kiegészítő munkát sem a műszaki terv, sem a közbeszerzési 
eljárásban ismertetett műszaki tartalom nem tartalmazta, továbbá annak elvégzése az 
Önkormányzat érdeke, a kivitelezési szerződés módosítása, annak az elvégzendő munka 
tekintetében történő kiegészítése szükséges. Vállalkozó a kiegészítő feladat ellátását nettó 
3 920 005 Ft összegű vállalkozói díj ellenében vállalja, mely összeggel a Módosító szerződés 
tervezete szerint a vállalkozói díj megemelésre kerül. A kiegészítő feladat fedezetét az 
Önkormányzat saját forrásból biztosítja. A fedezet Kistarcsa Város Önkormányzatának 2020. 
évi költségvetésében a júniusi módosítása során tervezésre került a 2019. évi maradvány 
zárszámadásban jóváhagyott többlet összegében tervezésre kerülő bevételek terhére. 
 
A szerződés módosítás közbeszerzési jogi szempontból történő megfelelősége érdekében a 
Hajdu Ügyvédi Irodától, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadótól véleményt, továbbá a 
Módosító szerződés tervezetének (2. számú melléklet) elkészítését kértük. Az Iroda 
tájékoztatása szerint, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítások értéke nem éri el az eredeti 
szerződéses érték 15%-át, a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés módosítható. 
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Határozati javaslat 
 

Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében elfogadja az előterjesztéshez mellékelt, Kistarcsa Város 
Önkormányzata és a VIANOVA 87 Zrt. (székhely: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67., 
képviseli: Szőke Attila Antal) között 2019. december 5. napján a „Kistarcsa, Balczó István 
utca felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése” tárgyában létrejött 
kivitelezési szerződés módosítására irányuló Módosító szerződésben foglaltakat, egyben a 
Módosító szerződést 3 920 005 Ft + ÁFA, azaz 4 978 406 Ft összegben Kistarcsa Város 
Önkormányzata képviseletében aláírja. 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében úgy dönt, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a 
szerződésmódosítás fedezetét saját forrásból biztosítja, ami Kistarcsa Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezésre került. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhász István polgármester 
 
 
Kistarcsa, 2020. június 17. 
 

Juhász István 
polgármester 


