
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 

 
A GINOP-7.1.9-2017 Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése  

projekthez kapcsolódó szerződésmódosítások jóváhagyása 
 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az 1061/2022. (II.15.) Korm. határozat a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, 
„Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projekt támogatásának 
növeléséről döntött, a megvalósításhoz 161.433.378,- Ft összegű többlettámogatást biztosított. 
 
A projekt befejezéséhez, a megvalósítási határidő 2022. december 31-re való módosulásához 
kapcsolódóan három szerződésmódosítás vált indokolttá: 
 

• a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, „Kehidakustány gyógyhely integrált termék- 
és szolgáltatásfejlesztése” című projektnek a Pénzügyminisztériummal, mint támogatóval 
megkötött Támogatási Szerződésének 3. módosítása, 

• a „Központi információs és közösségi épület építése” tárgyban a BMT Mérnöki Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal, mint vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés 1. számú 
módosítása (teljesítési határidő módosítása 2022.11.30. napra), 

• „A Dr. Kovács Lajos sétány fejlesztése a GINOP-7.1.9-2017 Kehidakustány gyógyhely integrált 
termék- és szolgáltatásfejlesztése projekt körében” tárgyban a Generál Ingatlan Építőipari 
Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződés 3. számú 
módosítása (teljesítési határidő módosítása 2022.11.30. napra). 

 
A Támogatási Szerződés módosításának aláírására meghatározott szoros határidőre, valamint a 
teljesítési határidő megtartása érdekében 2022. február 24. napján történt munkaterület-átadásra 
tekintettel a fenti szerződésmódosítások soron kívüli aláírása (megkötése) vált indokolttá. A 
szerződésmódosítások a jelen előterjesztés 1., 2. és 3. mellékletét képezik. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2022. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. a GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú, „Kehidakustány gyógyhely integrált 

termék- és szolgáltatásfejlesztése” című projekt 1061/2022. (II.15.) Korm. határozat szerinti 
többlettámogatásával, a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával, a Központi 
információs és közösségi épület építésére vonatkozó vállalkozási szerződés 1. számú 
módosításával, valamint a Dr. Kovács Lajos sétány fejlesztésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés 3. számú módosításával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi és elfogadja, 

2. a jelen határozat 1. pontjában felsorolt szerződésmódosítások megkötésével egyetért, a 
szerződésmódosítások aláírását jóváhagyja. 

 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Kehidakustány, 2022. február 25. 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. út 7. 
törzskönyvi száma: 432492 
adószáma: 15432498-2-20 
bankszámla szám: 11749053-15432498 
képviseli: Lázár István, polgármester 
mint Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
másrészről 
 
BMT Mérnöki Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 52/A földszint 
cégjegyzékszáma: 20-10-040345 
adószáma: 25548556-2-20 
bankszámla szám: 10404900-50526983-65711004 
képviseli: Molnár Attila, vezérigazgató;  
 
mint Vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”)  
 
együttesen: „Felek” között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 

Előzmények 
 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része 
alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „Központi információs és közösségi épület építése” 
elnevezéssel KÉ 7623/2021 iktatószámon.  
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősül. 
 
A közbeszerzési eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő Megrendelő döntése alapján Vállalkozó 
lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2021. június 30. napján az építés 
kivitelezésére vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: Alapszerződés). 
 
Felek kölcsönös egyeztetést és megegyezést követően - a 1061/2022. (II. 15.) Korm. határozatra 
tekintettel - az Alapszerződést a jelen dokumentumban foglaltak szerint módosítják. 
 

1. A módosítás tárgya 
 
Az Alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

1. ”Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje a munkaterület átadás-
átvételétől számított 9 hónap, de legkésőbb 2022.11.30. Előteljesítés megengedett.” 
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2. Egyéb rendelkezések 
 
Az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 
 
Jelen szerződésmódosítás 4 megegyező, eredeti példányban készült.  
 
Felek a jelen szerződésmódosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés 
után, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kehidakustány, 2022. február „      „.   Zalaegerszeg, 2022. február „      „. 
 
 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata  BMT Mérnöki Zrt. 
Képv.: Lázár István polgármester   Képv.: Molnár Attila vezérigazgató 
Megrendelő      Vállalkozó 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 
 
Amely létrejött egyrészről  
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 
székhelye: 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7. 
törzskönyvi száma: 432492 
adószáma: 15432498-2-20 
bankszámla szám: 11749053-15432498 
képviseli: Lázár István, polgármester 
 
mint Megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
másrészről 
 
Generál Ingatlan Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 8315 Gyenesdiás, Csendes köz 7. 
cégjegyzékszáma: 20-09-071306 
adószáma: 23120848-2-20 
bankszámla szám: 66900090-11016559-00000000 Takarékbank Zrt. 
képviseli: Gajár Zsolt ügyvezető;  
 
mint Vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”)  
 
együttesen: „Felek” között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 
 
 

Előzmények 
 

Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része 
alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 115. § 
(1) bekezdés szerinti eljárás) folytatott le „A Dr. Kovács Lajos sétány fejlesztése a GINOP-7.1.9-
2017 Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése projekt körében” 
elnevezéssel.  
 
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 7.) pontja alapján szerződő 
hatóságnak minősül. 
 
A közbeszerzési eljárás vonatkozásában a nyertes ajánlattevő Megrendelő döntése alapján Vállalkozó 
lett, akivel Megrendelő - a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – 2021. január 5. napján az építés 
kivitelezésére vállalkozási szerződést kötött (a továbbiakban: Alapszerződés). 
 
Felek az Alapszerződést az 1. számú módosítással 2021. január 27. napján, a 2. számú módosítással 
2021. május 10. napján módosították a teljesítési határidő vonatkozásában. 
 
Felek kölcsönös egyeztetést és megegyezést követően az Alapszerződést a jelen dokumentumban 
foglaltak szerint, 3. alkalommal módosítják. 
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1. A módosítás tárgya 
 
Az Alapszerződés 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

1. ”Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A teljesítés határideje legkésőbb 2022.11.30. 
Előteljesítés megengedett.” 

 
2. Egyéb rendelkezések 

 
Az Alapszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
maradnak hatályban. 
 
Jelen szerződésmódosítás 4 megegyező, eredeti példányban készült.  
 
Felek a jelen szerződésmódosítást - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - elolvasás és értelmezés 
után, jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Kehidakustány, 2022. február „      „.   Gyenesdiás, 2022. február „      „. 
 
 
 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata  Generál Ingatlan Kft. 
Képv.: Lázár István polgármester   Képv.: Gajár Zsolt ügyvezető 
Megrendelő      Vállalkozó 
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