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Kehidakustány Község Polgármestere és képviselő-testület részére 
 

Tárgy: Simon L. Ügyvédi Iroda, Dr. Simon Gábor közbeszerzési szakértő ügyvég megbízási szerződés 
módosítása 

Tisztelt Kehidakustány Község Önkormányzat 
 

Kehidakustány Község Önkormányzata a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen pályázatot nyújtott be a 
„Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése” tárgyú, GINOP-7.1.9-17 
kódszámú kiírása keretében „Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” címmel.  
Megbízó és megbízott 2018. február 9-én szerződést kötött a GINOP-7.1.9-17 kódszámú „Kehidakustány 
gyógyhelyfejlesztése” tárgyú projektjéhez („Szerződés”) kapcsolódó, építési, szolgáltatás megrendelési, és 
eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárások (összesen 3 eljárás) lefolytatása tárgyában. Figyelemmel 
arra, hogy a Projekt körében három helyett tíz közbeszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges, Szerződő 
Felek a Szerződést 2019. szeptember 13-án és 2020. október 27-én módosították. Mivel eredménytelen 
eljárások miatt további kettő közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, Szerződő Felek a Szerződést az 
alábbiak szerint módosítják: 

„Felek a Szerződés 4.1 pontját az alábbi 4.1.11 és 4.1.12. új alpontokkal egészítik ki: 

4.1. Jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért Megbízó összesen 16.215.000,- Ft + ÁFA, 
azaz tizenhatmillió-kétszáztizenötezer forint + ÁFA megbízási díjat (a továbbiakban: „Megbízási 
Díj”) fizet Megbízottnak. Az egyes közbeszerzési eljárások díjazása a következő: 
… 
4.1.11 Építési beruházás (épület): 1.350.000 Ft + ÁFA azaz egymillió-háromszázötvenezer forint + 

ÁFA 
4.1.12 Segway és kerékpár beszerzés: 1.215.000 Ft + ÁFA azaz egymillió-kétszáztizenötezer forint + 

ÁFA” 
 
Határozati javaslat: 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Közgyűlése mai ülésén megtárgyalta a .......... című 
előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Simon L. Ügyvédi Iroda, Dr. Simon Gábor közbeszerzési 
szakértő ügyvég megbízási szerződését az 2. számú módosítással módosítja. 

 
1. Kehidakustány Község Önkormányzatának Közgyűlése a  
2. A Közgyűlés felhatalmazza Kehidakustány Község Polgármesterét, hogy az 1. pontban írt 

....................... szükséges előkészítési megállapodásokat és egyéb jognyilatkozatokat aláírja. 
3. Jelen felhatalmazás különös tekintettel, de nem kizárólag vonatkozik az 1. pontban írt pályázat 

benyújtására irányuló, illetve sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Okirat aláírására. 
 

 
Felelős:   Polgármester 

Végrehajtásért felelős:  

Közreműködik:   
Határidő:   Azonnal 

 
 
Kelt: Kehidakustány, 2020.12. 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
4. sz. módosítása 

 
A jelen szerződésmódosítás létrejött egyrészről  
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
Székhely: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7. 
Képviseli: Lázár István polgármester 
Adószám: 15432498220 
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”), másrészről a 
 
Simon L. Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1025 Budapest, Ferenchegyi u. 29. 
Képviseli: dr. Simon L. Gábor ügyvéd 
Adószám: 18199174-2-42 
mint megbízott (a továbbiakban „Megbízott”), 
 
mint megbízott (a továbbiakban „Megbízott”, együttesen a továbbiakban: „Szerződő Felek”) között az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
1. Megbízó és megbízott 2018. február 9-én szerződést kötött a GINOP-7.1.9-17 kódszámú 

„Kehidakustány gyógyhelyfejlesztése” tárgyú projektjéhez („Szerződés”) kapcsolódó, építési, 
szolgáltatás megrendelési, és eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárások (összesen 3 eljárás) 
lefolytatása tárgyában. Figyelemmel arra, hogy a Projekt körében három helyett tizenkettő 
közbeszerzési eljárás lefolytatása volt szükséges, Szerződő Felek a Szerződést 2019. szeptember 
13-án és 2020. október 27-én, valamint 2020. december 5-én módosították. Mivel eredménytelen 
eljárás miatt egy további közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, Szerződő Felek a Szerződést 
az alábbiak szerint módosítják: 

 
2. Felek a Szerződés 4.1 pontját az alábbi 4.1.13. új alponttal egészíti ki: 

4.1. Jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért Megbízó összesen 17.565.000,- Ft + 
ÁFA, azaz tizenhétmillió-ötszázhatvanötezer forint + ÁFA megbízási díjat (a továbbiakban: 
„Megbízási Díj”) fizet Megbízottnak. Az egyes közbeszerzési eljárások díjazása a következő: 
… 
4.1.13 Építési beruházás (épület): 1.350.000 Ft + ÁFA azaz egymillió-háromszázötvenezer 

forint + ÁFA 
 
3. A Szerződés fenti módosításokkal nem érintett részei változatlanul érvényben és hatályban 

maradnak. 
 
4. Szerződő Felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták, azt közösen értelmezték és azt, mint 

szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírták az alábbi helyen 
és időpontban.  

 
Kelt.: Budapest, 2021. május 17. 
 
 
 
 
 

Kehidakustány Község Önkormányzata 
képviseli: Lázár István polgármester 

Megbízó 

 
 
 

Simon L. Ügyvédi Iroda 
képviseli: dr. Simon L. Gábor ügyvéd 

Megbízott 
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