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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 
 
amely létrejött egyrészről  
név: Papkeszi Község Önkormányzata 
levelezési címe: 8183 Papkeszi, Fő utca 42. 
számlázási cím: 8183  Papkeszi, Fő utca 42. 
adószáma: 15734082-1-19 
törzsszáma: 734082 
pénzforgalmi számlaszáma: 12081000-00137593-00100003 Raiffeisen Bank Zrt. 
képviseli: Ráczkevei Lajos polgármester 
tel/fax:  +3688-588-650 
e-mail: polgarmester.ph@invitel.hu 
megbízott műszaki ellenőr neve: Szalai Sándor egyéni vállalkozó 
megbízott műszaki ellenőr címe: 8096 Sukoró, Gyepes utca 10/5 
megbízott műszaki ellenőr 
névjegyzék száma: 07-51104, 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)  

 
másrészről : STRABAG Általános Építő Kft. 
székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark D épület 
levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 5. 
számlavezető pénzintézete: Unicredit Bank 
pénzforgalmi számlaszáma: 10918001-00000068-69620007 
adószáma: 11705053-44-4 
cégjegyzék száma: 01-09-930940 
kivitelezők nyilvántartási száma:  34A25517 
képviseli (név, cím): Főhécz Gábor főápítésvezető 
 Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető 
tel: +36-22-512-262 
fax: +36-22-340-284 
mobil: +36-30-677-0377 
e-mail:  utepites.veszprem@strabag.com, 
mint Vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) 
 
a továbbiakban együtt Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 
szerint: 
 
I. ELŐZMÉNYEK  
 
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2016. év október hó 27. napján „Kivitelezési szerződés 
belterületi utak és járda felújítására Papkeszin a 317 690 azonosító számú BM pályázat 
keretében” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési 
eljárás) indított. 
Megrendelő a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok mindenre kiterjedő és 
részletes vizsgálatát követően, a közbeszerzési dokumentumokban (a továbbiakban: 
dokumentumok) meghatározott, valamint a kapcsolódó jogszabályokban is rögzített feltételeket 
is figyelembe véve 2016. év december hó 15. napján a Kbt. 79. § (2) bekezdésének megfelelően 
írásban eredményt hirdetett. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a 
nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett. 
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Szerződő Felek között a fentiekben megjelölt Szerződés 2016. év december hó 21. napján jött 
létre, mely Szerződést közös megegyezés alapján módosítani kívánják. 
 
II. A Szerződés módosításának indokai 
 
Jelen szerződés-módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerülhet sor, ugyanis a 
szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem 
lényeges. 
 
A Kbt. és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a 
továbbiakban: Mód.tv.) 38. §-a módosította az alvállalkozói bevonás mértékére vonatkozó Kbt. 
138. § (1) és (5) bekezdését. A Mód.tv. 48. §-a 2017. január 1. napjával – többek között – az 
alábbiak szerint módosította a Kbt. 197. §-ának (6) bekezdését. 
 
,,A szerződő felek megállapodhatnak úgy, hogy e törvény 138. § (1) és (5) bekezdésének a 
Mód.tv. által módosult szabályait megkötött szerződésükre is alkalmazzák, és szolgáltatás 
megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását. A szerződés 
ilyen módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint nem tekintendő lényeges 
módosításnak és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
kötelezettségét.” 
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. §-a a 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt indult közbeszerzési 
eljárások esetében, valamint megkötött szerződések teljesítése során is alkalmazandó. 
 
III. A Szerződés módosuló rendelkezései 
 
A Szerződés IV. 16. pontjának eredeti tartalma: 
„16. A kifizetéseknél Szerződő Felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit 
és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. 
§-ában foglaltakra figyelemmel. 
Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla 
kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (3) bekezdésével összhangban kerül sor.” 
 
A Szerződés IV. 16. pontjának módosított tartalma: 
„16. A kifizetéseknél Szerződő Felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit 
és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. 
§-ában foglaltakra figyelemmel.” 
 
A Vállalkozó által igénybe vett alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a 
szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele 
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi 
adó nélkül számított ellenértékéből. 
A Vállalkozó által, a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói 
szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 
Amennyiben a teljesítéshez a Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben a számla 
kiegyenlítésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ának rendelkezéseivel 
összhangban kerül sor. 
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A Szerződés IV. 24. pontjának eredeti tartalma: 
„24. Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. 
Vállalkozó számláját egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát 
feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott 
számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a Kbt. 135. § (3) bekezdése 
szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi 
kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó 
számlájának melléklete a teljesítés-igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében 
Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem 
miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek 
Megrendelővel szemben.” 
 
A Szerződés IV. 24. pontjának módosított tartalma: 
„24.Vállalkozó 1 (egy) db előlegszámla és 1 (egy) db végszámla benyújtására jogosult. 
Vállalkozó számláját egy példányban, a Megrendelő nevére, székhelyét és adószámát 
feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott 
számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet 32/A. §-ának rendelkezései kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és 
tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra vonatkozóan előírni és érvényesíteni. Vállalkozó 
számlájának melléklete a teljesítés-igazolás. A leírtaktól eltérően kiállított számla esetében 
Megrendelő jogosult azt azonosíthatatlanként visszaküldeni. Az ebből eredő fizetési késedelem 
miatt a Vállalkozó, valamint az alvállalkozók késedelmi kamatot nem érvényesíthetnek 
Megrendelővel szemben.” 
 
A Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban 
maradnak. 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésmódosítás minden pontját elolvasták, azokat 
közösen értelmezték, és elolvasás után olyanként írtak alá, amely mindenben egyezően tükrözi 
szerződéses akaratukat. 
 
Jelen szerződés 3 (három) számozott oldalból áll, 5 (öt) eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban, magyar nyelven készült, amelyből 3 (három) példány a Megrendelőt, 
2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti. 
 

Balatonfűzfő, 2017. március 20. 
 
 
  ...................................................   .......................................................  
 Megrendelő Vállalkozó 
 Ráczkevi Lajos polgármester Förhécz Gábor főépítésvezető 
  Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 
Balatonfűzfő, 2017. március 20. 
 
 
  ...................................................  
 Pénzügyi ellenjegyző 
 Kovácsné Horváth Margit 
 pénzügyi ügyintéző 


