
  

 

 

 

 

 
 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2017. június 1.   RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Albrecht Ferenc 

műszaki osztályvezető 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Benkő Zsuzsanna 

pályázati referens 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

 

MEGTÁRGYALTA: 

 

 

Tárgyalta a 2017.05.29-i ülésén 
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SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
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SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 
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TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

Tárgy: Döntés az MKSZ csarnok pályázat 

együttműködési megállapodás aláírásáról. 

Melléklet: - 



 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. június 1. napján tartandó rendkívüli képviselő-

testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés az MKSZ csarnok pályázat együttműködési megállapodás aláírásáról 

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna/ pályázati referens 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 Harkány Város Képviselő-Testülete 2016. 11. 24.-i.ülésén jóváhagyta a Magyar Kézilabda Szövetség 

(MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat benyújtását, pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési 

költséget (304.800,-Ft),  és az 5 %-os pályázati biztosíték (917.554,-Ft) befizetését, valamint nyertes pályázat esetén 

a biztosítékot magában foglaló 30 %-os önerőt (5.505. 322 Ft), melyet a költségvetése terhére biztosít. 

MKSZ a 2017. február 13.-i értesítésében támogatásra érdemesnek nyilvánította a benyújtott pályázati anyagot. 

Az MKSZ csarnok felújítási pályázati kiírás 4.2. szerint  „ A pályázót a beadott pályázat alapján – amennyiben 

pályázata érvényes és eredményes – szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga 

után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha a tényleges kivitelezési 

összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. 

Természetesen a pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett.” 

Harkány Város Önkormányzat pályázatával kapcsolatban az MKSZ által lefolytatott beszerzési eljárás során kapott 

legkedvezőbb ajánlati ár is magasabb (18 938 388 HUF +27% ÁFA), mint a megpályázott összeg/becsült irányár (14 

449 663 HUF +27% ÁFA).  Emailben érkezett tájékoztatóban közölték, hogy „amennyiben a támogatási szerződés 

aláírása mellett döntenek, akkor a Magyar Kézilabda Szövetség kész vállalni a többletköltség 70%-át, amennyiben 

Önök a többlet-forrásigény 30%-át rendelkezésre bocsájtják” mely szükséges többlet-forrásigény (1.710.204,- Ft). 

Ennek tükrében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a többlet forrás vállalásáról és az együttműködési 

megállapodás aláírásáról hozzon döntést és az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 

 

A, Határozati javaslat 

Döntés a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat együttműködési 

megállapodás aláírásáról 

1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy aláírja Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem 

program pályázat együttműködési megállapodását. 

2.) ,valamint a biztosítékot magában foglaló 30 %-os önerőt (7.215.526,- Ft összeget) melyet a 2017. 

költségvetése terhére biztosítja, ezzel módosítva a 253/2016 (XI.24.) számú határozatának 3.) pontját. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. június 1. 

Felelős: polgármester, műszaki ov. 

 

 

 

 



B, Határozati javaslat 

Döntés elállásról a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat 

vonatkozásában 

1.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás megfelelő pontja alapján eláll a  Magyar Kézilabda 

Szövetség (MKSZ) Országos Tornaterem program pályázat együttműködési megállapodásának 

aláírásától, tekintettel arra, hogy a tényleges kivitelezés összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben 

meghaladja az adatlap benyújtásakor kalkulált becsült irányárat. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat együttműködési megállapodás elállásától. 

Határidő: 2017. június 1. 

Felelős: polgármester, műszaki ov. 

 

 

 


