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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tapolca Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2022. február 28. napján uniós értékhatár alatti 
(nemzeti), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) 
bekezdése alapján nyílt közbeszerzési eljárást indított a „Tapolca, útrekonstrukciós és 
aszfaltozási munkák” tárgyban. A közbeszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, az 
eljárás nyertes ajánlattevője a Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) lett. A 
vállalkozási szerződés 2022. április 4. napján megkötésre került, a kivitelezés a munkaterület 
átadását követően megkezdődött. 
 
A kivitelezési munkálatok során műszakilag indokolt, a rendeltetésszerű használatot biztosító 
pótlólagos munkák elvégzésének igénye merült fel. A pótmunkával érintett helyszínek: Sebron, 
Fazekas utca, valamint a mart aszfalttal burkolandó területek. A műszaki ellenőr a felmerült 
pótmunka igényeket indokoltnak, műszaki-szakmai szempontból megalapozottnak találta, 
melyről nyilatkozatot tett. A pótmunka vállalkozói díja a kivitelező ajánlata szerint nettó 
44 328 569,- Ft + Áfa (bruttó 56 297 282,- Ft). 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) 
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 9. sz. melléklete K7 jogcím Felújítások/K7P2 
„Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása pályázatból 
önkormányzati útfelújítások megvalósítása” költségvetési során szereplő 381 000 000 Ft 
előirányzati összeg képezi a tárgyi munka anyagi forrását. A 2022. április 4. napján kelt 
vállalkozási szerződés eredeti szerződéses összege: nettó 255 363 458,- Ft + Áfa (bruttó 
324 311 592,- Ft). A felmerült pótmunka igény miatt a vállalkozási szerződés módosítása vált 
szükségessé. A szerződésmódosítás során a vállalkozási szerződés 4.1. pontjában 
meghatározott vállalkozói díj a pótmunka díjával megnövelt összege: nettó 299 692 027,- Ft + 
Áfa (bruttó 380 608 874,- Ft).  
 



Tekintettel arra, hogy az építési beruházáshoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés díját (bruttó 
5 800 000,- Ft), valamint a kivitelezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárási díjat (bruttó 
125 000,- Ft) szintén a K7P2 költségvetési sor előirányzata fedezi, a kivitelezői vállalkozási 
szerződés a pótmunka díjával megnövelt vállalkozói díjának (bruttó 380 608 874,- Ft) fedezete 
a K7P2 költségvetési soron bruttó 5 533 874,- Ft összeg híján nem áll rendelkezésre. 
 
A vállalkozási szerződés módosításához szükséges bruttó 5 533 874,- Ft összegű forrás a 
Képviselő-testület döntése szerint a Ktv. rendelet 10. melléklet K513 jogcím I. Tartalékok/1 
Általános tartalék költségvetési sor előirányzata terhére biztosítható. 
 
A tárgyi beruházás rendeltetésszerű használatot biztosító megvalósításához a felmerült 
pótmunka beépítése a teljesítésbe elengedhetetlen, ezért a kivitelező Via Vomito Kft. (8200 
Veszprém, Kádártai út 27.) pótmunka ajánlatát elfogadásra, a vállalkozási szerződés 
módosítását a pótmunka igény tekintetében jóváhagyásra javaslom. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
 
      HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyú 
építési beruházás eredményes megvalósítása érdekében 
biztosítja a kivitelező Via Vomito Kft. (8200 Veszprém, 
Kádártai út 27.) által a pótmunka elvégzésére megajánlott 
árnak megfelelő többletforrást, azaz kötelezettséget vállal a 
tárgyi beruházás megvalósításához biztosított költségvetési 
forrás bruttó 5 533 874,- Ft-tal történő megemelésére. 
 
A többletforrás fedezete a Tapolca város 2022. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet 
10. melléklet K513 jogcím I. Tartalékok/ 1 Általános 
tartalék előirányzat.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

 
 
Tapolca, 2022. augusztus 9. 
 
 
 
          Dobó Zoltán 
          polgármester 


