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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
1. sz. módosításának 

TERVEZETE 
 

amely létrejött egyrészről 
 
Név: Besnyő Község Önkormányzata  
cím: 2456 Besnyő, Fő u. 35.  
telefon: 06-25/50-50-50  
fax: 06-25/50-50-55  
képviseli: Gémesiné Fejes Zsuzsanna polgármester  
e-mail: polgarmester@besnyo.hu   
honlap cím: http://www.besnyo.hu/ 
 
Név: Berhida Város Önkormányzata  
cím: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.  
telefon: 88/596-580  
fax: 88/585-620  
képviseli: Pergő Margit polgármester  
e-mail: berhida@berhida.hu   
honlap cím: http://berhida.hu/polgarmesterihivatal.html 
 
Név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
cím: 8600 Siófok, Tanácsház utca 7.  
telefon: 84-501-000  
fax: 84-501-250  
képviseli: Volencsik Zsolt vezérigazgató  
e-mail: ugyfelszolgalat@drv.hu   
honlap cím: http://www.drv.hu/ 
 
Név: Bonyhád Város Önkormányzata  
cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.  
telefon: 74/500-200   
képviseli: Filóné Ferencz Ibolya  
e-mail: info@bonyhad.hu   
honlap cím: http://www.bonyhad.hu/ 
 
Név: Adásztevel Község Önkormányzata  
cím: 8561 Adásztevel, Árpád utca 22.  
telefon: 06-89/354-759  
fax: 06-89/354-759  
képviseli: Fodor Béla polgármester  
e-mail: adasztevel@adasztevel.hu   
honlap cím: http://www.adasztevel.hu/ 
 
Név: Bakonykoppány Község Önkormányzata  
cím:8571 Bakonykoppány, Petőfi utca 24.  
telefon: 89/341-004  
fax: 89/341-004  
képviseli: Tekán István polgármester  
e-mail: bakonykoppany@freemail.hu   
honlap cím: http://www.bakonykoppany.hu/ 
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Név: Bakonyszücs Község Önkormányzata  
cím: 8572 Bakonyszücs, Kossuth utca 1.  
telefon: 89/341-013  
fax: 89/341-013  
képviseli: Oláh Géza polgármester  
e-mail: bakonyszucs@globonet.hu   
honlap cím: www.bakonyszucs.hu 
 
Név: Béb Község Önkormányzata  
cím: 8565 Béb, Kossuth utca 14.  
telefon: 06-89/577-200  
fax: 06-89/577-200  
képviseli: Brunner Imre polgármester  
e-mail: beb.hivatal@gmail.com   
honlap cím: http://www.beb.hu/ 
 
Név: Csót Község Önkormányzata  
cím: 8558 Csót, Rákóczi utca 38.  
telefon: 89/354-205  
fax: 89/578-200  
képviseli: Kékesi István polgármester  
e-mail: csot@globonet.hu   
honlap cím: http://csotkozseg.hu/ 
 
Név: Homokbödöge Község Önkormányzata  
cím: 8563 Homokbödöge, Kossuth utca 47.  
telefon: 89/353-997  
fax: 89/353-997  
képviseli: Áldozó Péter polgármester  
e-mail: onkormanyzat@homokbodoge.hu   
honlap cím: http://www.homokbodoge.hu/ 
 
Név: Nagygyimót Község Önkormányzata  
cím: 8551 Nagygyimót, Rákóczi F. utca 2.  
telefon: 89/ 318 902  
fax: 89/ 318 902  
képviseli: Hársvölgyi Mária Terézia  
e-mail: nagygyimotionkormanyzat@gmail.com   
honlap cím: www.nagygyimot.hu 
 
Név: Devecser Város Önkormányzata  
cím: 8460 Devecser, Deák tér 1.  
telefon: 88/512-630  
fax: 88/512-710  
képviseli: Ferenczi Gábor polgármester  
e-mail: hivatal@devecser.hu   
honlap cím: http://www.devecser.hu/ 
 
Név: Nagytevel Község Önkormányzata  
cím: 8562 Nagytevel, Kossuth utca 56.  
telefon: 89/353-696  
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fax: 89/353-696  
képviseli: Orbán Sándor polgármester  
e-mail: nagytevel@emw.hu   
honlap cím: http://www.nagytevel.hu/ 
 
Név: Ugod Község Önkormányzata  
cím: 8564 Ugod, Kossuth utca 32. 
telefon: 89/353-313  
fax: 89/353-303  
képviseli: Vörös Tibor polgármester  
e-mail: ugod@globonet.hu   
honlap cím: http://www.ugod.hu/index.php 
 
Név: Iváncsa Község Önkormányzata  
cím: 2454 Iváncsa, Fő u. 61/B.  
telefon: 25/255-353  
fax: 25/506-361  
képviseli: Molnár Tibor polgármester  
e-mail: hivatal@ivancsa.hu   
honlap cím: http://www.ivancsa.hu/ 
 
Név: Beloiannisz Község Önkormányzata  
cím: 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2.  
telefon: 06/25-898-055  
fax: 06/25-999-150  
képviseli: Papalexisz Kosztasz polgármester  
e-mail: hivatal@beloiannisz.hu   
honlap cím: http://www.beloiannisz.hu/ 
 
Név: Kakasd Község Önkormányzata  
cím: 7122 Kakasd, Rákóczi utca 285.  
telefon: 74/431-923  
fax: 74/531-015  
képviseli: Schellné Simcsik Orsolya  
e-mail: hivatal@kakasd.hu   
honlap cím: http://www.kakasd.hu/ 
 
Név: Nagymányok Város Önkormányzata  
cím: 7355 Nagymányok, Dózsa György utca 28.  
telefon: 06-74/558-040  
fax: 06-74/558-043  
képviseli: Karl Béla polgármester  
e-mail: polghiv@nagymanyok.hu   
honlap cím: http://www.nagymanyok.hu/ 
 
Név: Lovas Község Önkormányzata  
cím: 8228 Lovas, Fő utca 8.  
telefon: +36-87-447-694   
képviseli: Ferenczi Gáborné polgármester  
e-mail: onkormanyzat@lovas.hu   
honlap cím: http://www.lovas.hu/ 
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Név: Papkeszi Község Önkormányzata  
cím: 8183 Papkeszi, Fő utca 42.  
telefon: +36-88-588-650  
fax: +36-88-588-651  
képviseli: Ráczkevi Lajos polgármester  
e-mail: info@papkeszi.hu   
honlap cím: http://papkeszi.hu/   
 
mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”) 
 
másrészről 
 
KEIOK Közép-Európai Innovációs és Oktatási Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:    1126 BUDAPEST, TÓTH LŐRINC U. 31. 
cégjegyzékszám:   01-09-912506 
adószám:    13320047-2-43 
számlavezető pénzintézet: OTP BANK  
bankszámlaszám:  11731001-20686480 
képviseli:   DR. VÁRNAI TAMÁS 
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”) 
 
HAR MERON HUNGARY Befektetési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhely:    1126 BUDAPEST, TÓTH LŐRINC U. 31. 
cégjegyzékszám:   01-09-911915 
adószám:    11583592-2-43 
számlavezető pénzintézet: UNICREDIT BANK  
bankszámlaszám:  10918001-00000052-96830003 
képviseli:   VINNAI DITTA 
mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”) 
 
között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 
 

1. Felek rögzítik, hogy a Megbízó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdésében rögzített feltételek 
fennállása alapján hirdetmény közzététele nélküli, összefoglaló tájékoztató 
meghirdetésével közzétett és 2018. szeptember 24. napján az ajánlattételi felhívás 
közvetlen megküldésével indított, nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett 
„Megbízási szerződés keretében a „Bonyhád és agglomerációs térségének szennyvíztisztítása, új 
szennyvíztelep megvalósítása (ÉKDU 4)” projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00005) megvalósításával 
kapcsolatos PR- és tájékoztatási tevékenység teljes körű ellátása” tárgyában. 

2. Fenti eljárás nyertese a Megbízott lett, akivel a Megbízó 2018. október 19. napján 
megbízási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötött. 

 
II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, INDOKA 

 
1. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötését követően észlelték, hogy eredeti szerződéses 

akaratukhoz (Kbt. 131.§ (1) bekezdés) ill. a felhívás, valamint az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokhoz képest több helyen téves rendelkezések szerepelnek a megkötött 
szerződésben, így felek azt az alábbiak szerint módosítják. 

2. Felek rögzítik, hogy a felhívás III.1.4-5. pontjában meghatározottak tartalmilag azt 
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rögzítik, hogy a szerződéses számlák kifizetése szállítói finanszírozással történik, melynek 
okán – figyelemmel a kogenciára - alkalmazni kell a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit, különös tekintettel a szállítói előlegre vonatkozó rendelkezéseket. Felek 
rögzítik, hogy ez az eljárásban sem volt vitatott. 

3. Fentiek okán a Felek az alábbiak szerint módosítják a szerződésüket. 
4. A szerződés 6.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
Eredeti szerződéses feltétel: 

 
„Az ellenszolgáltatás megfizetése utófinanszírozással a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135. 

§ (1), (5)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon és határidőn (az egyes számlák 
kézhezvételétől számított 30 nap) belül történik.” 

 
Módosított szerződéses feltétel: 

 
„Az ellenszolgáltatás megfizetése szállítói finanszírozással a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet vonatkozó rendelkezéseiben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 
Kbt. 135. § (1), (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott módon és határidőn (az egyes 

számlák kézhezvételétől számított 30 nap) belül történik.” 
 

5. A szerződés 6.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

Eredeti szerződéses feltétel: 
 

„A Megbízó előleget nem biztosít.” 
 

Módosított szerződéses feltétel: 
 

„A Megbízó előleget a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, az ott 
meghatározott mértékben és biztosítéki, elszámolási és egyéb szabályok szerint, különös 
tekintettel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119. §-a biztosít. Felek rögzítik, hogy az 

előleggel a Megbízott a részszámlákban egyenlő arányban köteles elszámolni.” 
 

III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

1. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb rendelkezési változatlan tartalommal maradnak 
hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és 
alkalmazni. 

2. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdés alapján minősül 
jogszerűnek, ugyanis – figyelemmel arra, hogy a szállítói finanszírozás ténye a felhívásból 
levezethető - , így általánosságban sem minősül lényegesnek, továbbá különösen. 
a) olyan feltételeket a tárgyi módosítások nem határoznak meg, amelyek ha szerepeltek 
volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett 
ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik 
ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, hiszen csak a jogszabályi megfelelést szolgálják, 
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem 
változtatja meg, hiszen sem a szolgáltatás sem az ellenszolgáltatás nem változik. 
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest új elemre egyáltalán nem terjeszti ki. 

3. Jelen szerződésmódosítás a felek általi aláírás napján jön létre azzal, hogy a felek 
megállapodnak abban, hogy jelen szerződés szerződést módosító rendelkezésit – 
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figyelemmel a fentiekre -  a szerződés megkötésének időpontjától kell alkalmazni. 
 

Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindennel megegyezőt, egybehangzóan írják alá. 
 
Ezen 1. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 25 db eredeti példányban aláírták. 

 
 
 
Megbízó képviseletében: 
 
 
 
......................................................................... 

 Megbízott képviseletében: 
 
 
 
............................................................................... 

Volencsik Zsolt Mihály  KEIOK Kft. 
vezérigazgató  Megbízott 

Dunántúl Regionális Vízmű Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (DRV Zrt.) 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 

........................................................................ 
Tekán István 
polgármester 

Bakonykoppány Község Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 
 

.......................................................................... 
Vörös Tibor Miklós 

polgármester 
Ugod Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
 

 képviseletében:  
dr. Várnai Tamás 

 
 
 

................................................................ 
HAR MERON HUNGARY Kft. 

képviseletében 
Vinnai Ditta 

 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 

........................................................................ 
Brunner Imre 
polgármester 

Béb Község Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 

........................................................................ 
Oláh Kálmán Géza 

polgármester 
Bakonyszücs Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 
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Megbízó képviseletében: 
 
 
 

.......................................................................... 
Áldozó Péter 
polgármester 

Homokbödöge Község Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 
 

.......................................................................... 
Kékesi István János 

polgármester 
Csót Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 
 

.......................................................................... 
Pergő Margit Cecília 

polgármester 
Berhida Város Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
Megbízó képviseletében: 

 
 
 

.......................................................................... 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna 

polgármester 
Besnyő Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
 

 
 
 
 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 
 

........................................................................ 
Orbán Sándor 
polgármester 

Nagytevel Község Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 
 

........................................................................ 
Szaller Zsolt 
polgármester 

Nagygyimót Község Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
 
 

Megbízó képviseletében: 
 
 
 

........................................................................ 
Fodor Béla 

polgármester 
Adásztevel Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
Megbízó képviseletében: 

 
 
 

........................................................................ 
Molnár Tibor 
polgármester 

Iváncsa Községi Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
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Megbízó képviseletében: 
 
 
 

.......................................................................... 
Ferenczi Gábor 

polgármester 
Devecser Város Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
Megbízó képviseletében: 

 
 
 

.......................................................................... 
Ferenczy Gáborné 

polgármester 
Lovas Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
Megbízó képviseletében: 

 
 
 

.......................................................................... 
Ráczkevi Lajos 

polgármester 
Papkeszi Községi Önkormányzat 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
Megbízó képviseletében: 

 
 

 
........................................................................ 

Schellné Simcsik Orsolya 
polgármester 

Kakasd Község Önkormányzata  
 

aláírás dátuma: ........................... 

Megbízó képviseletében: 
 

 
 

........................................................................ 
Papalexisz Kosztasz 

polgármester 
Beloiannisz Község Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
Megbízó képviseletében: 

 
 

 
........................................................................ 

Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi 
polgármester 

Bonyhád Város Önkormányzata 
 

aláírás dátuma: ........................... 
 

Megbízó képviseletében: 
 

 
 

........................................................................ 
Karl Béla 

polgármester 
Nagymányok Város Önkormányzata 

 
aláírás dátuma: ........................... 

 
 

 
 

 


