
E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. április 18. napi rendkívüli ülésére

1.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

                     -

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2. oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztása



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2017. április 13. napján tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy az mindenki számára ismeretes a 2016. év végén a 1818/2016. (XII.22.) számú Korm.határozattal
Harkány Város Önkormányzata 1 mrd Ft összegű, fürdőfejlesztés céljára nyújtott támogatásban
részesült. A támogatási szerződés aláírásához szükséges adatlap-feltöltési előkészületek folyamatban
vannak, annak lezárására e hónap végéig sor fog kerülni.

A támogatás felhasználása során első lépés – a korábbi évekhez hasonlóan - az, hogy az eljárások
előkészítése és lebonyolítása céljából akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót vonjunk be. (Ez a Kbt.
alapján az önkormányzatnak nem csak joga, de kötelezettsége is.)

A közbeszerzési szaktanácsadó igénybevételére uniós értékhatár alatti szaktanácsadás esetén a Kbt.
111.§ h.) pontja alapján nem kell alkalmazni a közbeszerzési törvényt. Ennek megfelelően egyszerű, az
Önkormányzat Beszerzési Szabályzata szerinti beszerzési eljárás keretében kértünk ajánlatot három, a
megbízás teljesítésére potenciálisan alkalmas szaktanácsadótól.

Az ajánlatkérés két opcióra vonatkozott, mindkét verzióra vonatkozóan kértük a cégeket, hogy jelöljék
meg a vállalási összegeket az eljárások becsült értékének %-ában. Az együttműködés keretében
várhatóan három közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, egyet a tervező, egyet a műszaki ellenőr,
egyet pedig a kivitelező kiválasztására. Az ajánlatkérés tartalma szerint a közbeszerzésnek nem
minősülő, de a Korm. határozatból nyújtott támogatás felhasználásával finanszírozott beszerzéseket is a
szakértőnek kell lebonyolítania.

Az első opció a klasszikus közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozott, amely gyakorlatilag a
szerződések megkötésével zárul, a másik opció ezen felül tartalmazza a teljes eljárás során felmerülő
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések végigkísérését, teljesítések Kbt. szerinti
ellenőrzését, az esetleges szerződés-módosítások kezelését, számlák, alvállalkozók Kbt. szerinti
ellenőrzését, Közbeszerzési Hatósághoz történő bejelentések kezelését.

A beszerzési eljárás keretében a Hivatal Műszaki osztálya az alábbi cégektől kért be ajánlatokat.

1.) Perfect-Tender Kft. (2162 Őrbottyán, József A . u. 91-98.)
2.) IGLU LTP Kft. (1071 Bp., Peterdy u. 39.II/15.)
3.) TOPIL Bt. (8226 Alsóörs, Felső-Máli u. 46-48.)

Mindhárom jelölt határidőben benyújtotta ajánlatát, amelyeknek tartalma az alábbiak szerint alakult.
(Az árak a becsült érték %-ában értendők.)

Perfect-Tender Kft. (2162 Őrbottyán, József A . u. 91-98.)
I. variáció:1,3 %
II. variáció:1,6 %

IGLU LTP Kft. (1071 Bp., Peterdy u. 39.II/15.)

I. variáció:1,00 %



II. variáció:1,50 %

TOPIL Bt. (8226 Alsóörs, Felső-Máli u. 46-48.)

I. variáció:1,2 %
II. variáció:1,7 %

A közbeszerzési szaktanácsadóval kötött szerződés ellenértéke a Korm.határozattal biztosított
támogatás terhére – a korábbi évekhez hasonlóan - elszámolható lesz. A képviselő-testületnek állást kell
foglalnia abban a kérdésben, hogy melyik tartalmú variációra kössön szerződést az önkormányzat.

A fentiekre tekintettel javasoljuk a képviselő-testületnek bármely variáció vonatkozásában a
legkedvezőbb ajánlatot az IGLU LTP. Kft-vel történő szerződés-kötést.

Határozati javaslat:

Döntés akkreditált közbeszerzési tanácsadó kiválasztása tárgyában

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 1818/2016.(XII.22) Korm.
határozattal biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás felhasználása céljából lefolytatott
beszerzési eljárás eredményeképpen az akkreditált közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására az I.
vagy II-es (eldöntendő!!!) ajánlatkérési variáció szerinti tartalommal a legkedvezőbb ajánlatot adó
IGLU  LTP.  Kft.,1071  Bp.  Peterdy  u.  39.  II/15.  szám  alatti  székhelyű gazdasági  társasággal  köt
szerződést, a részéről benyújtott ajánlattal egyező tartalommal. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
szerződés előkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

dr. Markovics Boglárka, jegyző s.k.



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. április 18.-i  RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

2.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka
jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Benkő Zsuzsanna
pályázati referens

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális

és Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA: -

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: -

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

Határozat

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2. oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:



ELŐTERJESZTÉS

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 18. napján tartandó
rendkívüli ülésére
Tárgy: A Német Nemzetiségi Önkormányzat busz pályázatának megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka jegyző
Előterjesztést készítette: Benkő Zsuzsanna, pályázati referens

Tisztelt Képviselő-testület!

A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat megkereste Harkány Város Önkormányzatát,
miszerint a Német Szövetségi Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül az
idei évben is támogatja az „Közösségi jármű beszerzése” elnevezésű projektet.
A pályázat autóbusz beszerzését támogatja, mely elsősorban az Magyarországon élő német
nemzetiségű idősek, szállítására szolgálhat. (idősek klubja, rendezvények látogatása, étel
szállítás, kirándulás)

A német nyelvű pályázatot a Német Nemzetiségi Önkormányzatok nyújthatják be 2017.
április 18.-ig a Magyarországi Német Országos Önkormányzat illetékes regionális irodáinak.

A projekt által biztosított támogatás összköltség maximuma: 25.000 Euro (1 Euro= 310 Ft,
7.750.000 Ft) lehet.
Három árajánlat érkezett, a legkedvezőbb a FX AUTÓHÁZ Kft  8.464.100,- Ft ajánlata.
Az önerő  amit Harkány Város Önkormányzatának kellene vállalni 25%, vagyis 6.250,- Euro
(1.937.500,- Ft) nem fedezi a teljes vételárat. A hiányzó 2.304,- Euro (714 100,- Ft )szintén
önrészként jelentkezik. Német Nemzetiségi Önkormányzat nem vállal önrészt.
Az MNOÖ tájékoztatása szerint a busz fenntartási kötelezettsége 10 év, a támogatás
megítélésétől számított 10 évig ellenőrizhetik a busz használatát.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonába
kerülne a kisbusz, amelyet egy megállapodás keretében adna át használatra Harkány Város
Önkormányzatának

Kérem, a Tisztelt képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Német Szövetségi

Köztársaság a Szövetségi Belügyminisztériumon keresztül kiírt „Közösségi jármű

beszerzése”(„Beschaffung von Gemeinschaftsfahrzeugen”) elnevezésű pályázat Harkányi

Német Nemzetiségi Önkormányzat általi benyújtását. A képviselő-testület nyilatkozatban



vállalja a pályázatban meghatározott 25 % önerő és a pluszként jelentkező önerő biztosítását,

mely összeg 1.937.500,- Ft + 714 100,- Ft = 2.651.600 Ft.

A képviselő-testület a pályázati dokumentáció mellékleteként megállapodást köt a Harkányi

Német Nemzetiségi Önkormányzattal az autóbusz használatára vonatkozóan.

Határidő: 2017.04.18.
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester



E L Ő T E R J E S Z T É S

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. április 18-i  RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

3.) Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és

Idegenforgalmi Bizottság
- Jogi és Szociális Bizottság
- Egyéb szervezet

-

MEGTÁRGYALTA:
-

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:

-

SZÜKSÉGES DÖNTÉS:
HATÁROZAT/RENDELET

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszerű többség

TERJEDELEM:

MELLÉKLET:

2. oldal előterjesztés

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE
BEMUTATVA:

POLGÁRMESTER LÁTTA:

Tárgy: : Döntés az 1818/2016. (XII. 22.)
számú Kormány határozat keretében
nyújtott támogatás felhasználásáról

Melléklet: -



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 04. 18-i rendkívüli
képviselő-testületi ülésére.

Előterjesztés címe: Döntés az 1818/2016. (XII. 22.) számú Kormány határozat keretében nyújtott
támogatás felhasználásáról

Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Előterjesztő:  Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzata az 1818/2016. (XII. 22.) számú Kormány határozat értelmében  1
milliárd Forint célzott támogatáshoz jutott fürdőfejlesztés céljából.

A  támogatás  önrész  nélküli,  vissza  nem  térítendő támogatás.  A  Korm.  határozat  értelmében  a
támogatás felhasználása fürdőfejlesztési célt kell, hogy szolgáljon. A korábbi kormány által nyújtott
támogatásokat az Önkormányzat szintén fürdőfejlesztésre használta/használja. Jelenleg egy jól
elhatárolható területen folyik a fürdő fejlesztése (II. számú épület), de a folyamatban lévő beruházások
önmagukban nem eredményezik sem a II-es számú épület, sem a 3-as számú medence felújításának
lezárását, ez több ütemet vesz igénybe. Jelenleg a II-es számú épület földszintjén kerül kialakításra egy
gyerekvilág-gyerekmedence, valamint ennek járulékos műszaki tartalma.  A II-es medence felújítása
mellett szükséges a 3-as számú medence átalakítása-felújítása, részleges lefedése is, a szolgáltatások
bővítése és a vendégszám növelése érdekében.

A beruházás előkészítését és lehetőleg megkezdését az idei év végéig kellene megvalósítani,
az esetleges tervezési-közbeszerzési eljárásokat is figyelembe véve.

Figyelemmel az előzetes indikatív ajánlatokra és számításokra, az alábbi műszaki tartalom és
felhasználás becsülhető. Ez képezné a támogatói szerződés mellékletét, mint beruházási adatlapot.

-Előkészítő, döntést megalapozó tanulmányok,
számítások (pl. talajmechanikai szakvélemény):    600.000,-Ft
-Közbeszerzési munka a beruházás teljes folyamatában: 19 MFt
-Tervezési munka (engedélyezési és kiviteli terv): 50 MFt
-Műszaki ellenőri munka             7,4 MFt
-Kivitelezés: -Lapostető felújítás, 3. számú medence átalakítása-korszerűsítése részleges
fedéssel, kaland- és élményfürdő, valamint külső strandmedence kialakítása, vízgépészet,
külső térburkolás-berendezés, bővítmény és öltözők közötti átjárás kialakítása:

923 MFt

-Mindösszesen:       1 Milliárd Ft.

Mindezekre tekintettel arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházást támogatni,
és az ehhez szükséges határozatot meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

az 1818/2016. (XII. 22.) számú Kormány határozat keretében nyújtott támogatás felhasználásáról

1.) A képviselő-testület elhatározza, hogy az 1818/2016. (XII. 22.) számú Kormány határozat
keretében nyújtott 1 milliárd Forintos vissza nem térítendő támogatást a támogatási célnak
megfelelően fürdőfejlesztésre kívánja fordítani.



2.)  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatást előterjesztésben foglalt műszaki
tartalomnak megfelelően kívánja felhasználni, a fürdő II-es számú épületének részleges
átalakítása-felújítása és a 3-as számú medence átalakítása-korszerűsítése érdekében.

3.) A képviselő-testület a támogatási szerződés mellékletét képező adatlapot az előterjesztésben
szereplő tartalommal fogadja el, és felhatalmazza a Polgármestert az adatlap és a támogatási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov

Albrecht Ferenc – műszaki ov.


