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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. augusztus 24. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE 

 
1. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  
- 

MEGTÁRGYALTA: - 
 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
Határozat 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 
12. oldal árajánlatok 

 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés az iskola konyháját érint  
fejlesztések megvalósítása tárgyában a 
kivitelez  kiválasztásáról 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2015. augusztus 24. napján tartandó 
rendkívüli képvisel -testületi ülésére. 

EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés az iskola konyháját érint  fejlesztések megvalósítása 
tárgyában. 
 
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a 115/2015. (V. 27.) számú határozatában úgy 

döntött, hogy az önkormányzat által üzemeltetett óvodai és iskolai konyha összevonását támogatja. Az 

összevonás eredményeképpen a jöv ben az iskolai konyha, mint f konyha, az óvoda konyhája, 

pedig mint tálaló-befejez  konyha m ködik tovább. A Képvisel -testület a 118/2015. (V. 27.) számú 

határozata szerint pályázatot nyújtott be „A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az 

emberi er források miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. 

pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” – megjelölés  pályázati 

kiírásra. A benyújtott pályázat a Nemzetgazdasági Minisztérium Kincstárért Felel s Helyettes 

Államtitkárságának NGM/29319/7/2015. ügyiratszámú levele alapján forráshiány miatt tartalék listára 

került. 

A pályázattól függetlenül mindenképpen szükséges a tanév megkezdéséig a fent említett 
konyhaösszevonás és azzal járó fejlesztési, átalakítási munkálatok elvégzése, csökkentett költségekkel, 
öner l, a 2015. évi költségvetés terhére. 

A munkálatok legf képpen a gáz bevezetését, a villamos energia felhasználás csökkentését, a 
gazdaságos m ködés el segítését, a szükséges bels  átalakítások elvégzését és az eszközök, gépészet 
korszer sítését jelentenék. 

Fentiek tekintetében döntött a Képvisel -testület, és 2015. 08. 19-i rendkívüli ülésén elhatározta a 
konyha felújítást. 

A konyha felújítás vonatkozásában, ugyancsak a Testület döntése értelmében ajánlattételre az alábbi 
három potenciális ajánlattev  lett felkérve, akik határid re meg is küldték ajánlatukat, az alábbiak 
szerint: 

1. Napfénytanya Kft. 
adószám: 11703226-2-02 
Kapcsolattartó: Baumgartner Balázs 
e-mail cím: balazs@bigpush.hu 
postai cím:7621 Pécs, Király u. 19. 
Eszközbeszerzés ajánlata: bruttó 10.147.300.- Ft 
Munkálatok ajánlata: bruttó 4.356.354.- Ft 

mailto:balazs@bigpush.hu
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2. Deluxe- Team Kft. 
adószám: 25131332-2-02 
Kapcsolattartó: Tóth Gáspár 
e-mail cím: info@deluxeteam.hu 
postai cím: 7851 Drávaszabolcs, sportpálya út 2. 
Eszközbeszerzés ajánlata: bruttó 10.149.586.- Ft 
Munkálatok ajánlata: bruttó 4.638.294.- Ft 

 
3. PLAYTOP Kft. 

adószám: 24288840-2-41 
Kapcsolattartó: Bem József 
e-mail cím: playtoppkft@gmail.com 
postai cím: Budapest, 02. kerület 
Eszközbeszerzés ajánlata: bruttó 10.154.031.- Ft 
Munkálatok ajánlata: bruttó 4.638.294.- Ft 

A beérkezett ajánlatok alapján a legkedvez bb ajánlatot a Napfénytanya Kft. (7621 Pécs, Király u. 
19.) tette.  Az általa megküldött ajánlat hiánytalan és érvényes volt.  

A Napfénytanya Kft. ajánlattev  bruttó 14.503.654.--Ft ellenében tudná vállalni a konyha 
felújításával járó feladatokat. 

A konyhafelújítás költsége olyan mérték , hogy Képvisel -testületi hatáskört igényel a döntés 
meghozatala. 

Ennek tükrében kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az iskola konyháját érint  fejlesztések ügyében 
az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 

Határozati javaslat: 
 

Döntés az iskola konyháját érint  fejlesztések megvalósítása tárgyában. 
 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy határoz, hogy:  
 
1) Annak tudatában, hogy a korábban a 118/2015. (V. 27.) számú képvisel -testületi határozat alapján 
Harkány Város Önkormányzata által benyújtott a „gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatása” megjelölés  pályázat nem részesült pozitív elbírálásban, így az Önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésének terhére, jogcím átcsoportosítással, öner l kívánja megvalósítani az iskola konyhát 
érint  legszükségesebb fejlesztéseket, átalakításokat. 
 
2) A képvisel -testület a Napfénytanya Kft. (7621 Pécs, Király u. 19.)  ajánlatát fogadja el, bruttó 
14.503.654.-Ft beszerzési áron. 
 
4) Felhatalmazza a Polgármestert a nyertes ajánlattev vel kötend  szerz dés/ek aláírására. 
 
Határid : azonnal, 
Felel s: jegyz , polgármester 

 
Harkány, 2015. augusztus 24. 
       Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

mailto:info@deluxeteam.hu
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