
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
79/2021.(III.24.) KT. HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének 
és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt vészhelyzetre 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva 
az alábbi döntést hozom: 
 
A Pritamin Kft-vel kötött szerz ődés-módosítást a határozat melléklete szerit 
jóváhagyom.  
 
 
Jelen határozatom meghozatalát elektronikus egyeztetés során: 
 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjai 6 igen szavazattal támogatták. Nem 
szavazott 2 fő. 
 
A Képviselő-testület tagjai 7 igen szavazattal támogatták. 
 

Határidő: határozat meghozatalának napja  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán  

     polgármester 
 
 

Szavazatösszest ő 
 
 

 PVB tagok szavazata         KT tagok 
Tag neve  Igen Nem Nem 

szavazott  
 Tag neve  Igen Nem Nem 

szavazott  
Varga Dávid Géza x    Mezőfi Zoltán X   
    Bencsok Péter x    Bakó Mónika x   
Bakó Mónika x    Bencsok Péter x   
Bulejsza Jánosné x    Hegedűs Ferenc x   
Hegedűs Ferenc x    Jávorka János X   
Kramlik Károly   x  Dr. Szájbely Ernő X   
Ludányi Ákos   x  Varga Dávid Géza X   
Dr. Szájbely Ernő x    Összes szavazat  7   
Összes szavazat  6  2      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 
1.számú módosítás 

1. rész 
amely létrejött egyrészről 
Név: Rétság Város Önkormányzata 
Székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Adószám: 15735492-2-12 
Számlaszáma: 10037005-00343309-00000024 
Képviseli: Mezőfi Zoltán János polgármester 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről 
Név:      Pritamin Trend Kft 
Székhely:     1163 Budapest Veres Péter út 51. 
Cégjegyzékszám:    01-09-276043 
Adószám:     25453443-2-42 
Számlavezető pénzintézet:  CIB Bank 
Számlaszám:    10700196-69487471-51100005 
MKIK regisztrációs szám:   11A89536 
NÜJ szám (Napló ügyfélszám☺ 732244228 
Képviseli:    Juhász Mihály 
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)  
(továbbiakban együttesen:Felek) között, az alábbi helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 

Előzmények 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a „Városi közterületek 
környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon”című,TOP-2.1.2-15-NG1-
2016-00005azonosítási számú projekt keretében a Rétság, „Zöld város” kialakítása 
tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)112. § 
(1) bek. b.) pontja szerinti hirdetménnyel induló – nyílt eljárás szabályainak megfelelő – 
közbeszerzési eljárást folytatott le. 
 
A Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő 
ajánlatot nyújtott be. A Megrendelő a közbeszerzési eljárás során az 1. rész – Városi Piac 
fejlesztése – tekintetében, az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési szempontok 
alapján a Vállalkozót választotta ki, mint nyertes ajánlattevőt. 

A módosítás indokai 
1, Műszaki tényezők, tervhiányok illetve terv módosítások: 

- csapadék csatorna módosítása 
- szennyvíz csatorna módosítása 
- víz nyomóvezeték bekötésének tervhiánya 
- kerítéstervnél elektromos és építészeti ütközés megoldása 

 

2, Rendkívüli járványhelyzet okozta akadályoztatás: 
- az ács kivitelező pozitív covid-19 tesztje és karanténja 
- a vezető covid-19 tesztje és karanténja. 



A felsorolt akadályoztatási tényezők összességében az 1. sz melléklet szerinti határidő 
csúszásokat eredményezik. 

Előre nem látható körülmények 
1, a Kbt. 141.§(4) bekezdés c) pontja értelmében a (2) bekezdésben szabályozott esetek 
mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül  – új közbeszerzési 
eljárás lefolytatása nélkül módosulhat a következő feltételek együttes teljesülése setén: 
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, melyet az Ajánlatkérő kellő 
gondossággal eljárva nem láthatott előre, 
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, 
cc)az ellenérték növekedése nem meg az eredeti szerződés mértékének 50%-át. 
2, A jelen módosító okirat, valamint az alátámasztó okirat alapján megállapítható, hogy 

a) felmerült problémák nem voltak előre láthatók 
b) a módosítás során az ellenérték változatlan marad 

Módosuló rendelkezések 
III/3. A teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított: 260 nap 

Záró rendelkezések 
1, A szerződés - és annak mellékletei – jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan 
formában hatályban maradnak. 
2, Jelen módisítás a Felek általi kölcsönös aláírás napján, eltérő időpontban történő aláírás 
esetén a későbbi időpontban lép hatályba. 
3, Jelen módosítást a Felek mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt írjál alá. 
 
Rétság 2021. március 10. 
 
 
 
Mezőfi Zoltán János polgármester    Juhász Mihály ügyvezető igazgató 
               Megrendelő                  Vállalkozó 
 
 
 
 


