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Képviselő-testület 2019. május 29-i ülésére 
 
 
Tárgy: „Kistarcsa, Raktár körút és a Móra Ferenc utca egyes szakaszainak szilárd 
burkolattal történő kiépítése, felújítása, korszerűsítése gazdaságfejlesztési céllal – 2 
részben” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eredményeként kötött, Móra Ferenc 
utca építésére és felújítására vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása 
 
Érintett bizottságok: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
Kistarcsa Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás eredményeként 2018. október 25. 
napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) kötött a Vianova 87 
Zrt.-vel (Cím: 1215 Budapest, Vasas utca 65-67., képviselő: Szőke Attila – a továbbiakban: 
Vállalkozó) a Kistarcsa, Móra Ferenc utca útépítési és útfelújítási feladatainak ellátására. 
 
A Vállalkozási Szerződés 7.2. pontjában rögzítésre került, hogy a Móra Ferenc utca 
útépítéssel érintett része engedélyköteles, melyre tekintettel az Áfa tv. 142. § fordított áfá-ra 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak, míg a Móra Ferenc utca felújítással érintett része nem 
építési engedély köteles, így egyenes áfá-s.  
 
A Vállalkozási Szerződés 8.1. pontja alapján Vállalkozó – a Megrendelő írásbeli 
teljesítésigazolásának kézhezvételét követően 2 db számla (1db részszámla és 1 db 
végszámla) benyújtására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően. 
 
Vállalkozó 2019. április 26-án kelt levelében (1. számú melléklet) jelezte, hogy számla készítő 
rendszere nem képes egy számlán belül különböző áfa tartalom kezelésére. Kezdeményezte a 
Vállalkozási Szerződés módosítását akként, hogy a szerződésben 1 db részszámla (ami 
fordított áfá-s) és 2 db végszámla (1 db fordított áfá-s és 1 db egyenes áfá-s) benyújtási 
lehetőség kerüljön meghatározásra. 
 
A Vállalkozási Szerződés módosítását a Hajdu Ügyvédi Iroda, mint felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó véleménye figyelembe vételével készítettük. 
 
Figyelemmel Vállalkozó által előadott indokokra a Vállalkozási Szerződés mellékelt 
Módosító Szerződés (2. számú melléklet) szerinti módosítása indokolt. 

 



 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem. 
 
 

Határozati javaslat 
 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez 
mellékelt Kistarcsa Város Önkormányzata és a Vianova 87 Zrt. (Cím: 1215 Budapest, 
Vasas utca 65-67., képviselő: Szőke Attila) által, „Kistarcsa, Raktár körút és a Móra 
Ferenc utca egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása, 
korszerűsítése gazdaságfejlesztési céllal – 2 részben” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárás eredményeként Kistarcsa, Móra Ferenc utca építésére és felújítására 
vonatkozóan 2018. október 25-én kötött vállalkozási szerződés módosítására irányuló 
Módosító Szerződésben foglaltakat és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Módosító 
Szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 

A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Kistarcsa, 2019. május 15. 
 

Solymosi Sándor 
   polgármester 
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