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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének tervei között szerepelt, hogy Kékkút 
településen tovább bővíti a Fő utcán az eddig megépült járdaszakasz hosszát. A Fő u. 22.-28. számú 
ingatlanok előtti szakaszra a tervek már elkészültek, az engedélyezés megtörtént. Kékkút Község 
Polgármestere a beérkezett árajánlatok alapján a veszélyhelyzetben hozott, 34/2020. (IV.15.) számú 
határozatával döntött arról, hogy a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) 8.600.000 Ft 
+ÁFA, bruttó: 10.922.000 Ft összegű árajánlatát fogadja el. Az erre vonatkozó vállalkozói szerződés 
2020. április 20. napján aláírásra került.  
 
A kért árajánlatok nem csak a fent nevezett szakaszon történő járda építésére vonatkoztak, hanem 1 
db kocsibeálló és további 2 db kapubejáró kialakítására is.  
 
A járda építése az előzetes tervek és a szerződésben foglaltak szerint nem készül el, annak 
kivitelezésére vonatkozóan még tárgyalások folynak az érintett szakaszon lévő ingatlanok 
tulajdonosaival, vélhetően az elkészült tervek módosítása is szükséges lesz, ezért Kékkút Község 
Önkormányzata kezdeményezte a nevezett vállalkozói szerződés módosítását kizárólag a kocsibeálló 
és a kapubejárók kivitelezésére. 
 
A megbízott, Folyondár 2008 Kft. 2020. július 28. napján kelt szerződésmódosítást nyújtott be fentiek 
figyelembevételével az Önkormányzat részére, melynek összege 5.500.000 Ft+ ÁFA. A változtatás 
az eredeti szerződés 3. pontját érinti, a többi pontja változatlanul hatályban marad. A vállalkozói 
szerződés módosítása jelen előterjesztés mellékletét képezi. 
 
Kékkút Község Önkormányzata a járda építés tekintetében - annak kivitelezési módjának ismeretében 
- új árajánlatokat fog bekérni. 
 
 
 Határozati javaslat:  
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2020. (…) HATÁROZATA 

 
Kékkút, Fő utcai munkálatok elvégzésére kötött vállalkozói szerződés 

módosításáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Folyondár 2008 Kft.-vel (8227 
Felsőörs, Fenyves u. 4.) kötött vállalkozói szerződés módosítását, akként, hogy a kivitelezés 1 db 
kocsibeállóra, 2 db kapubejáróra vonatkozik, melynek összege 5.500.000 Ft+ÁFA. 



 
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés módosítás aláírására. 
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 15. 
 
 

 


