
 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. július 5. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Szabó Erika pályázati referens 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

- 

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: Döntés EFOP 1.5.3 pályázathoz 

kapcsolódó egészségtervek elkészítését elvégző 

vállalkozó kiválasztásáról 

 

Melléklet: -  
 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. július 5. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés EFOP 1.5.3 pályázathoz kapcsolódó egészségtervek 

elkészítését elvégző vállalkozó kiválasztásáról  

 

ELŐTERJESZTŐ: dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szabó Erika, pályázati referens 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Harkány Város Önkormányzata által elnyert EFOP-1.5.3-16-2017-00049 „Tegyünk együtt a 

jövőnkért! - Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben” c. pályázat részét képezik a 

konzorciumi partnerek közül az önkormányzatok egészségterveinek elkészítése is.  

Előzetes információk: 

A Projektben az egészségterv elkészítésével érintett települések: Harkány, Drávaszerdahely, 

Drávaszabolcs, Márfa, Rádfalva, Szava. 

Feladatok meghatározása 

Egészségterv elkészítése a bevont településekre vonatkozóan. A lakosság egészségi 

állapotának ismerete meghatározó jelentőségű nemcsak az egészségügyi/népegészségügyi 

intézkedések tervezése és ütemezése szempontjából, de a települések gazdasági fejlődése, 

teljesítő- és versenyképességének megítélése és fejlesztése érdekében is. Az Egészségterv azzal 

az igénnyel készül, hogy bemutassa a települések lakosságának halálozási, megbetegedési, és 

környezet-egészségügyi viszonyaiban bekövetkezett változásokat, ráirányítsa a figyelmet a 

fennálló egészségügyi problémákra.  

Output: 

6 db egészségterv tanulmány elkészítése, amelyek minimum az alábbiakat tartalmazzák: a 

településeken élőkre vonatkozó fontos adatokat, a begyűjtött adatok elemzését, a település 

lakossága egészségi állapotának, a településre jellemző életfeltételeknek, életminőségnek a 

leírását egy meghatározott időpontra vonatkozóan. A gazdasági, társadalmi jellemzők mellett a 

lakosság demográfiai alakulását, az egészséget meghatározó életmódbeli tényezők vizsgálatát, 

a betegségek alakulásának elemzését, a halálozási adatok változásainak követését. Valamint 

leltár készítése a probléma kezelésére jelenleg is rendelkezésre álló intézményi háttérről, az 

egészségügyi és szociális ellátást biztosító szolgáltatásokról, külön foglalkozva a meglévő civil 

szervezetek segítő tevékenységével, a bennük rejlő további potenciálokkal. 

 

Ezen feladatok meghatározása mellett –tekintettel az önkormányzat beszerzési szabályzatára, 

valamint a „Tájékoztató a Kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” elnevezésű 

dokumentumra - 5 céget kerestünk fel az egészségterv elkészítése feladatok elvégzésére. 

 



Harkány Város Önkormányzata az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 azonosító számú „Tegyünk 

együtt a jövőnkért!-Humán szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben című pályázat 

megvalósításhoz, az egészségterv elkészítése feladatok ellátására beszerzési eljárást indított 

ajánlatkérés megküldésével. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. június 22. dátummal 

volt meghatározva. A határidőt a felkért ajánlattevők betartották.  

 

Az 5 megkeresett cég és ajánlatuk a következő: 

 

1 sz. ajánlat: 

CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32. 

Nettó:9 448 819.- Ft 

Áfa:2 551 181.- Ft 

Bruttó: 12 000 000.- Ft 

 

2 sz. ajánlat: 

Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft. 8220 Balatonalmádi, Botond u. 7. 

Nettó: 9 474 000.- Ft 

Áfa: 2 557 980.- Ft 

Bruttó: 12 031 980.- Ft 

 

3. sz. ajánlat: 

P&P EU Tender Kft. 8700 Marcali, Rákóczi út 19. 

Nettó:9 450 000.- Ft 

Áfa:2 551 500.- Ft 

Bruttó:12 001 500.- Ft 

 

4. sz. ajánlat: 

Gyenes Tender Bt. 8315 Gyenesdiás, Nefelejcs u. 24. 

Nettó:9 453 000.- Ft 

Áfa:2 552 310.- Ft 

Bruttó:12 005 310.- Ft 

 

5 sz. ajánlat: 

Tempo Consulting Kft. 2194 Tura, Erdész u. 8. 

Nettó:9 480 000.- Ft 

Áfa:2 559 600.- Ft 

Bruttó:12 039 600.- Ft 

 

 

A legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot az alábbi cég tette: 

CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32. 

Nettó:9 448 819.- Ft 

Áfa:2 551 181.- Ft 

Bruttó: 12 000 000.- Ft 

 

A pályázatban az egészségterv elkészítése szolgáltatásra rendelkezésre álló összeg: bruttó 12 

000 000.- Ft, tehát az ajánlati ár megfelelő, a szerződés ellenértéke a pályázatban teljes 

egészében elszámolható, az előleg is rendelkezésre áll.  

 



A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

 

Döntés az EFOP-1.5.3-16-2017-00049 „Tegyünk együtt a jövőnkért”! – humán 

szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó egészségtervek 

elkészítését elvégző vállalkozó kiválasztásáról  

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tegyünk együtt a jövőnkért”! – humán 

szolgáltatásfejlesztés térségi szemléletben” című pályázathoz kapcsolódó egészségtervek 

elkészítését elvégző vállalkozó kiválasztására irányuló beszerzési eljárást lefolytatta, és annak 

lezárásaképpen, az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő – testület a CRG Kreatív Média Kft. 8200 Veszprém, Mester u. 32. szám 

alatti székhelyű gazdasági társaságot, mint Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel 

arra, hogy a cég Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette: 

9.448.819,-Ft + Áfa összegű szerződéses ellenérték megjelölésével.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e tárgyban kötendő szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester, műszaki osztályvezető 

 

Harkány, 2018. 07. 04. 

 

 

      Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 
 



 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. július 5. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

2.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás 

polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

dr. Markovics Boglárka, jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

- 

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: Döntés projektfelügyeleti szolgáltatást 

nyújtó vállalkozó kiválasztásáról 

 

Melléklet: -  
 



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2018. július 5. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés projektfelügyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozó 

kiválasztásáról  

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Mindenki előtt ismert az a tény, hogy folyamatosan zajlik az ún. 1 mrd-os Kormányzati 

támogatásból megvalósuló fürdőfejlesztés projekt lebonyolítása, az üggyel napi szinten 

foglalkozunk, és a lebonyolítás jelenlegi szakaszában ismét testületi döntésre van szükség. 

 

Emlékeztetőül: 

 

A képviselő-testület 2018. március 29. napján meghozta döntését „Az 1818/2016 (XII.22) 

Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó bővítési 

kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek elkészítésével együtt” tárgyú 

közbeszerzési eljárás elindítására vonatkozóan. (KÉ-5206/2018.) 

 

A közbeszerzési eljárásban az ajánlatok benyújtására rendelkezésre álló határidő 2018. június 

19-én lezárult, 4 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. A képviselő-testület június 27-i ülésén hozta 

meg az alábbi határozatát. 

 
122/2018.(VI.27.) sz. Önkormányzati hat.: 

 
Döntés „Az 1818/2016 (XII.22) Kormányhatározatban 

meghatározott fürdőfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó 

kivitelezési feladatok elvégzése a szükséges kiviteli tervek 

elkészítésével együtt” tárgyban indított közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

határoz, hogy a 1818/2016. (XII.22) Korm. határozattal 

biztosított, fürdőfejlesztés érdekében nyújtott támogatás 

felhasználása keretében a kivitelező kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárásban: 

 

1.) Az előterjesztésben megjelölt három ajánlattevő ajánlatát 

érvénytelennek minősíti. A B.G.W. Kft. tekintetében 

hiánypótlás kibocsátását rendeli el. Arra az esetre, ha a B.G.W 

Kft. a hiánypótlást megfelelően teljesíti az ajánlatot 

érvényesnek minősíti, a közbeszerzési eljárást eredményesnek 

minősíti, egyben a szerződéskötéshez szükséges kiegészítő 

forrást 2018. évi költségvetése terhére a beruházásokra 



elkülönített, és még fel nem használt keret átcsoportosításával, 

saját forrásból biztosítja. 

2.) A képviselő-testület úgy dönt, hogy arra az esetre, ha a B.G.W 

Kft. a hiánypótlást nem megfelelően teljesíti, az ajánlatot 

érvénytelennek, a közbeszerzési eljárást eredménytelennek 

minősíti. Ebben az esetben a képviselő-testület elrendeli új 

közbeszerzési eljárás megindítását.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Az azóta eltelt időben a hiánypótlási felhívást az egyetlen, eljárásból nem kizárt cég részére a 

közbeszerzési szakértő megküldte. A hiánypótlási határidő július 6-án jár le, reményeink szerint 

eredményesen.  

 

Amennyiben ez eredményesen megtörténik, a fenti határozat tartalmának megfelelően az 

eljárásban eredményt hirdethetünk. Optimális esetben így – végre – július közepén megköthető 

a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés. 

 

2015. november 01-től új közbeszerzési jogszabályok léptek életbe, melyeket 2018. január 01-

vel jelentősen módosítottak. A szerződések teljesítésével kapcsolatos jogvita már elsődlegesen 

a Közbeszerzési Hatóság jogkörébe került, így felgyorsultak és megnövekedtek a szerződések 

teljesítésével kapcsolatos hatósági ellenőrzések. Hatályba lépett a 308/2015. (X.27.) Korm. 

rendelet mely kifejezetten tartalmazza a Hatóság ellenőrzési feladatait. 

 

Megnőtt az ellenőrzések és a szankciók száma a szerződések teljesítéséhez kapcsolódóan az 

alvállalkozók bejelentése, alvállalkozók igénybevétele, a kifizetések ellenőrzése, a pótmunka 

és a többletmunka, valamint a szerződésmódosítások kezelése körében. 

 

Az ajánlatkérőknek komoly dokumentálási és bejelentési kötelezettségük keletkezett a 

szerződésszegésekkel kapcsolatban is. Az ezekkel kapcsolatos jogsértésekért elsődlegesen 

mindig az ajánlatkérő felel. 

 

Mivel ez a projekt az önkormányzat eddigi legnagyobb értékű, kiemelkedő és összetett 

projektje a fentiekre tekintettel javaslom a képviselő-testületnek, hogy a beruházás biztonságos 

és szabályos lebonyolítása érdekében az önkormányzat ennél a kivitelezésnél vegyen igénybe 

ún. projektfelügyeleti szolgáltatást. A projekt az önkormányzaton kívül álló okokból már így is 

elhúzódott, és annak eredményes megvalósulása érdekében minden eszközt meg kell ragadni, 

az önkormányzatnak az ehhez szükséges szakértelmet mindenképpen biztosítani kell, még 

akkor is, ha ennek egy részét már önerőből kell finanszírozni. 

 

Az önkormányzat beszerzési szabályzatával összhangban a hivatal három céget keresett meg 

ajánlattétel céljából ezen szolgáltatás megvalósítására vonatkozóan, amelynek tárgya: 

 

- A többletmunka, pótmunka igények közbeszerzési jogszabályok szerinti véleményezése 

 

- A szerződésmódosítások elkészített tervezetének közbeszerzési jogszabályok szerinti 

véleményezése 

 



- Az ajánlattevő által bejelentett alvállalkozókkal szembeni ajánlatkérői/megrendelői 

intézkedések közbeszerzés-szakmai felügyelete 

 

- A vállalkozó által benyújtott számlákkal kapcsolatos megrendelői kifogások 

közbeszerzési jogszabályok szerinti véleményezése 

 

- A szerződésszegések közbeszerzési jogszabályok szerinti véleményezése 

 

- A közbeszerzési jogszabályok által meghatározott esetekben a Közbeszerzési 

Hatósághoz történő bejelentések tervezetének véleményezése 

 

A felkért cégek az előírt határidőre benyújtották ajánlatukat az alábbiak szerint: 

 

Pallasz Athéné Oktatási Központ Kft. 

1062 Budapest, Bajza u. 54. 

11.250.000,-Ft+ÁFA 

 

IGLU Ltp. Kft. 

1071 Budapest, Peterdy u. 39. 

8.000.000,-Ft +ÁFA 

 

TOPIL Bt. 

2200 Vecsés, Erzsébet u. 21. 

9.500.000,-Ft +ÁFA 

 

A fentiek alapján a legkedvezőbb ajánlatot az IGLU Ltp. Kft. tette, 8.000.000,-Ft + ÁFA 

összegű megbízási díj mellett.  

 

 

A fentiekre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

Határozati javaslat 

 

Döntés projektfelügyeleti szolgáltatást nyújtó vállalkozó kiválasztásáról  

1.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a projekt 

fontosságára, és nagyságrendjére tekintettel az 1818/2016 (XII.22) 

Kormányhatározatban meghatározott fürdőfejlesztési támogatás keretében lebonyolított 

eredményes nyílt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan projektfelügyeleti 

szolgáltatást vesz igénybe azzal, hogy az erre vonatkozó szerződés akkor lép hatályba, 

ha az alapját képező közbeszerzési eljárásban a kivitelezési vállalkozási szerződés 

megkötésre kerül.  

2.) Az önkormányzat hivatala a projekthez kapcsolódó projektfelügyeleti szolgáltatás 

ellátását elvégző vállalkozó kiválasztására irányuló beszerzési eljárást lefolytatta, és 

annak lezárásaképpen a képviselő-testület az alábbi döntést hozza: 

a.) Az IGLU Ltp. Kft., 1071 Budapest, Peterdy u. 39. szám alatti székhelyű ajánlattevőt 

hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy a cég Ajánlatkérő részére a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot tette: 8.000.000,-Ft + Áfa összegű szerződéses ellenérték 

megjelölésével.  



b.) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az e tárgyban kötendő szerződés 

aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester, műszaki osztályvezető 

 

Harkány, 2018. 07. 04. 

 

 

      Dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 
 


	Előzetes információk:
	Feladatok meghatározása

