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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i ÜLÉSÉRE 

 

1.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka   Baksai Endre Tamás 

             jegyző                          polgármester 

 

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: 

 

4. oldal beszámoló 

 

nincs 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatokról, beszámoló a két testületi 

ülés között eltelt időszakról 

 

Melléklet: - 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 18. napján tartandó rendes 

képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló az utolsó 

rendes testületi ülés óta eltelt időszakról 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város önkormányzat utolsó rendes testületi ülése 2018. december 20. napján volt, amelyen az 

alábbi, lejárt határidejű határozatok születtek:  

 

 

200/2018.(XII.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 
2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 

előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

A 2019. évi, belső ellenőrzésre vonatkozó megbízási szerződés a King Controll Kft.-vel 

aláírásra került. 

 

204/2018.(XII.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 
A Harkányi Gyógyfürdő Zrt.-vel kötött kedvezményes belépőjegy vásárlására vonatkozó megállapodás 

megkötése 

1.) Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-vel (7815 

Harkány, Kossuth L. u. 7., képviseli: Marosi András igazgatósági elnök) a 2019.01.15 napjától 

2019.05.31. napjáig terjedő időszakra kedvezményes belépőjegy vásárlására 300 Ft/belépőjegy 

összegről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A felmerülő költséget a 

képviselő-testület 2019. évi költségvetése terhére biztosítja. 

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős : jegyző, polgármester 

 

A kedvezményes belépőjegy vásárlására vonatkozó megállapodás 2019. január 3. napján 

aláírásra került. 

 

205/2018.(XII.20.) sz. Önkormányzati hat.: 
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Döntés a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány 

belvárosában” című pályázathoz kapcsolódó közúti forgalomtechnikai eszközök beszerzésének 

tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.1.1.-15-BA1-2016-00008 

azonosító számú „Közlekedésbiztonsági fejlesztés Harkány belvárosában” című pályázathoz 

kapcsolódó, a közúti forgalomtechnikai eszközök beszerzésének tárgyában lefolytatott 

beszerzési eljárás lezárása eredményeképpen, az alábbi határozatot hozza: 

 

A Képviselő – testület az alábbi Ajánlattevőt hirdeti nyertesnek, tekintettel arra, hogy 

Ajánlatkérő részére a legelőnyösebb, érvényes ajánlatot tette: 

 

CSP Trade Kft. (1131 Budapest, Jász u. 179.) 

 

Ajánlati ár: nettó: 957 700.- Ft + 27% Áfa, azaz bruttó: 1.216. 279.- Ft. 

 

A képviselő- testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a fenti tárgykörben kötendő 

szerződés, valamint az egyéb szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 
 

A beszerzésben nyertes cég, a CSP Trade Kft. értesítve lett a döntésről, a szerződés aláírása 

folyamatban van. 

 

173/2018.(X.30.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Vállalkozási szerződés megkötése közterületi fák egészségügyi szemléjének és tomográfos 

vizsgálatának tárgyában 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az élet-és vagyonbiztonság 

fontosságára tekintettel az önkormányzat közterületein álló 1200 db fa egészségügyi szemléjét és 125 

db fa akusztikus tomográfos mérését a bekért árajánlatok alapján a Harkányi Városgazdálkodási Zrt-

től megrendeli, 1.950.000,-Ft +ÁFA összegű vállalkozói díj mellett. A munka ellenértékére a 2018. 

évi költségvetés dologi kiadásainak előirányzata nyújt fedezetet. A képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert, valamint a HVG Zrt. vezérigazgatóját az e határozat tartalmának megfelelő szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, HVG. zrt. vezérigazgató 

 

A közterületi fák egészségügyi szemléjéről és tomográfos vizsgálatáról készült jelentés 2018. december 

közepére elkészült. A felmérésben készített táblázatból a Városgazdálkodási Zrt. kertésze kigyűjti az 

azonnali beavatkozást igénylő fákkal kapcsolatos feladatokat és erről. a Hivatalt tájékoztatja. 

 

 

- Harkány város helyi közútjainak forgalmi rend felülvizsgálata során hozott határozatai: 

 

150/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladatokról 
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Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány város helyi közútjainak forgalmi rend 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a közlekedés 

biztonságának javítása érdekében az előterjesztésben a feltétlenül szükséges, halaszthatatlan feladatok 

közé sorolt az út csatlakozásokban rálátást akadályozó növényzet eltávolítását, a javasolt korlátok 

kihelyezését, valamint a felderített útakadályok eltávolítását és a kiemelten kezelendő elsőbbségadást 

szabályozó 41 db kopott táblát kicserélteti, és az útburkolati jelek felfestését a felülvizsgálatban leírt 

módon megrendeli.  

 A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a feltétlenül szükséges feladatokat végeztesse 

el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: műszaki osztályvezető 

 

A táblákat a Városgazdálkodási Zrt. kihelyezte, az útburkolati jelek felfestését megrendelték, a munka 

elvégzésének az időpontjáról még visszajelzés nem érkezett, ez függ az időjárási viszonyoktól is.  

 

151/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Testületi döntést igénylő forgalomszabályozási kérdésekről 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány város helyi közútjainak forgalmi rend 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a tárgyi felülvizsgálatban 

szereplő, útkereszteződésekre vonatkozó, forgalomszabályozási lehetőségek közül 

- Bartók B. u. Bajcsy Zs. u.  kereszteződésben az a.) változatot, az Ady E. u. – Bajcsy Zs. u.  

kereszteződésében a felfestés kiegészítésével támogatja, 

- Alkotmány u. – Táncsics M. u. – Sport u. kereszteződésében az a.) változatot, 

- Kőrösi Csoma S. u. – Aranya J. u. kereszteződésében az a.) változatot megvalósítja.  

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a fenti útkereszteződésekben a kiválasztott 

megvalósítást készítse elő, esetlegesen a szükséges hatósági engedélyeket szerezze be, a feladat árát 

határozza meg. 

 

Határidő: 2019 évi költségvetés tervezéséig 

Felelős: műszaki osztályvezető 

 

Az útburkolati jelek felfestését megrendelték, a munka elvégzésének az időpontjáról még visszajelzés 

nem érkezett, ez függ az időjárási viszonyoktól is.  

 

 

153/2018.(IX.20.) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Döntés a gyalogosok keresztirányú közlekedéséről 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Harkány város helyi közútjainak forgalmi rend 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a tárgyi felülvizsgálatban 

szereplő, a gyalogosok keresztirányú közlekedésének biztonságosabbá tétele érdekében a Bajcsy Zs. u. 

– Zsigmondy sétány kereszteződésében javasolt gyalogátkelőhely létesítését a Zöld Város pályázat 

megvalósításáig nem tartja indokoltnak, viszont felkéri a műszaki osztályt, hogy ennek költségét mérje 

fel.  

A Képviselő-testület felkéri a Műszaki osztályt, hogy a tervezett intézkedések megvalósítást készítse 

elő. 

 

Határidő: 2019 évi költségvetés tervezéséig 

Felelős: műszaki osztályvezető 
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A közlekedésfelügyeleti hatósággal helyszíni egyeztetés megvolt, az ő javaslatuk egy eltérő szintbeli 

gyalogos átvezetés volt, amelyik forgalomcsillapító szerepet is betölt, és biztosítja a biztonságos 

gyalogos átvezetést. Ez a fajta műtárgy nem engedélyköteles, de javasolta a hatóság a szaktervezővel 

való megtervezését azért, hogy a későbbiekben, ha igény lenne rá, tovább fejleszthető legyen 

úgynevezett zebrává. Így ennek a költsége kb. 700.000 – 800.000 Ft lesz, ez a harmada a zebra 

létesítési költségének.  

 

Beszámoló az utolsó rendes ülés óta eltelt időszakról: 

 

- Megbízási szerződés került aláírásra Dr. Turi Ákos közbeszerzővel az egyes EFOP 

pályázatokhoz  kapcsolódó képzések és programok, valamint eszközbeszerzési közbeszerzési 

eljárást lefolytató akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, összesen 

nettó 900.000 Ft + Áfa összegű díjazás ellenében. 

 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására! 

 

…./2019.(I.18) sz. Önkormányzati hat.: 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés 

között eltelt időszakról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt  

határidejű határozatokról és a két ülés közt eltelt időszakról  

szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal  

elfogadja. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester, jegyző 

 

Harkány, 2019. 01. 14. 

 

 

     Tisztelettel:  Dr. Markovics Boglárka s.k. 

         jegyző 



 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i rendes ÜLÉSÉRE 

 

2.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás, 

polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 

Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

Tárgyalja a 2019.01.16-i ülésén 

 

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: Tulajdonosi állásfoglalás a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. ingatlanvásárlási kérelmére 

vonatkozóan 

 

Melléklet: -  



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 

18. napján tartandó rendes ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Tulajdonosi állásfoglalás a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

ingatlanvásárlási kérelmére vonatkozóan 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Harkányi Gyógyfürdő Zrt. (HGYF Zrt.) igazgatósága az alábbi kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz. 

A Fürdő mellett található, jelenleg parkolóterületként használt harkányi belterület 2465 hrsz-ú, 

kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 3482 m2 területű, természetben 7815 Harkány, Kossuth 

Lajos u. 5. szám alatti ingatlant a magánszemély tulajdonosok egy ideje értékesíteni kívánják.  

 

A terület egyik tulajdonosa az elmúlt hetekben felvette a kapcsolatot a fürdő vezetésével és 

arról tájékoztatta őket, hogy a terület megvásárlására érkezett egy komoly vevő, ám mivel a 

tulajdonos tisztában van azzal, hogy a telek a fürdő megközelítése szempontjából stratégiai 

jelentőségű, az ingatlant ugyanazon a vételáron felajánlja a Harkányi Gyógyfürdő Zrt-nek 

megvásárlásra. Amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, néhány napon belül jelezzék, 

egyébként az ingatlant 3. személy részére értékesíteni fogják. Az ingatlan vételárát a 

tulajdonosok 80.000.000,-Ft összegben határozták meg. 

 

Az ingatlanra Harkány Város Önkormányzata javára elővásárlási jog van bejegyezve, ezen 

kívül nagyságrendileg 5 millió Ft összegben végrehajtási jog és jelzálogjog, amelyek fennálló, 

korábbi adótartozások biztosítékául szolgálnak. Természetesen, mint minden adásvételnél az 

ingatlant tehermentesíteni kell a tulajdonosoknak, így a jogügylettel egy újabb, önkormányzat 

felé fennálló, nagyobb összegű adótartozás is rendezésre fog kerülni.  

 

A HGYF Zrt. vezetése szerint az ingatlan fekvése miatt stratégiai jelentőségű, amennyiben 

harmadik személy tulajdonába kerül, egyfelől sem a fürdőnek, sem az önkormányzatnak nem 

lesz ráhatása a terület további hasznosítására, és ami még fontosabb, másfelől a HGYF Zrt. 

középtávú fürdőfejlesztési stratégiájának megvalósítása is veszélybe kerül, mert a stratégia és 

a tervezett beruházások, fejlesztési források erre a területre is összpontosulnak. Az igazgatóság 

tájékoztatása szerint az ingatlanvásárláshoz szükséges pénzügyi forrás a HGYF Zrt. 

rendelkezésére áll, ahhoz hitelfelvétel sem szükséges. Mivel az ingatlan további sorsa 

elsősorban a HGYF Zrt. részéről bír jelentőséggel és az önkormányzat költségvetésébe ilyen 

összegű tételt e célra idén nem tudunk biztosítani, javasoljuk, hogy az önkormányzat a részére 

biztosított elővásárlási jogával ne éljen.  

 

Harkány Város Önkormányzatának vagyonáról, és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 20/2016. (X.04.) számú rendelete 19.§ (3) bekezdés h.) pontja alapján a 

képviselő-testület dönt mindazokban a kérdésekben, melyekkel a társaság vezető 

tisztségviselője, igazgatósága, felügyelő bizottsága vagy könyvvizsgálója a Képviselő-

testülethez fordul. 

 



Fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 

Határozati javaslat 

Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. ingatlanvásárlási kérelmére vonatkozóan 

1.) Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. harkányi 

belterület 2465 hrsz-ú, természetben 7815 Harkány, Kossuth L. u. 5. szám alatt 

található, kivett vendéglő, udvar megnevezésű, 3482 m2 területű ingatlan Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. általi megvásárlására irányuló kérelmét megtárgyalta és az ingatlan 

megvásárlására irányuló igazgatósági szándékot 80.000.000,-Ft összegű vételár 

megjelölése mellett támogatja abban az esetben, ha a Zrt. által készíttetett értékbecslés 

a vételárat alátámasztja./nem támogatja. 

2.) A képviselő-testület az előző pontban megnevezett ingatlan vonatkozásában az ott 

megjelölt jogügyletet érintően elővásárlási jogával élni nem kíván.  

3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az e kérdést tárgyaló 

közgyűlési döntés elfogadása során e határozat tartalmának megfelelően gyakorolja 

szavazati jogát.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, HGYF Zrt. igazgatóság 

 

Harkány, 2019.01.16. 

       dr. Markovics Boglárka s.k. 

       jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18. napi ülésére 

 

3.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Remmert Ferenc 

alpolgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka  

jegyző 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 

- Egyéb szervezet 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

Tárgyalja a 2019.01.16-i ülésén 

 

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 a Zsolnay-szökőkút, valamint az 

ún. Országalma-szökőkút felújításának 

kérdésében 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 18. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Zsolnay-szökőkút, valamint az ún. Országalma-

szökőkút felújításának kérdésében 

ELŐTERJESZTŐ: Remmert Ferenc, alpolgármester 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Harkány Város Önkormányzat akkori vezetése 1999-ben rendelte meg a Harkány területén lévő 

Zsolnay-szökőkút, valamint az ún. Országalma-szökőkút tervezését, majd elkészítését. A 

szökőkutak átadására 2000 júliusában, a Fürdőfesztivál idején került sor.  

A két szökőkút azóta nagyobb felújításon nem esett át, csak a minimális karbantartások lettek 

rajtuk elvégezve.  

A tavalyi év novemberében sajnálatos módon a Zsigmondy-sétányon lévő szökőkutat 

ismeretlen tettesek megrongálták, amely miatt a város feljelentést is tett, de az eljárásnak még 

nincs eredménye. A rongálás miatt mindenképpen szükséges a javítás, de mivel a látványosság 

már 18 éve lett átadva, annak teljes felújítása és restaurálása is sürgetővé vált.  

Zsolnay-szökőkút helyreállításának megrendelése tehát két szempontból is indokolt. Egyfelől 

az azt eredetileg összeállító Keményffy Gábor kerámia-és porcelántervező, iparművész-

szobrász szerint a helyreállítás időigényes folyamat, amely csak 2019. nyár végére tud 

elkészülni. Másfelől a kút éppen a hamarosan teljesen megújuló, új külsőt kapó Zsigmondy-

sétányon helyezkedik el, már csak emiatt is indokolt annak sürgős helyreállítása. 

A Keményffy Gábor Úr felkérésre megtekintette a helyszínt és a károkat is felmérte. Ennek 

alapján az általa adott, restaurálásra-felújításra vonatkozó árajánlat szerint a Zsolnay-kút 

helyreállítás igen költséges lesz, mindösszesen bruttó 7.586.600,-Ft összeget fog felemészteni, 

amelyet önerőből kell kigazdálkodnia az önkormányzatnak, az iparművész azonban jelezte, 

hogy az összeg kifizetését nem igényli egy összegben, hanem elég azt részletekben megfizetni. 

Az árajánlat szerint ez tartalmazza meghatározott elemek újra gyártását, fémszerkezeti elemek 

legyártását, műgyantás színre és formára javítást, restaurálást, finom csiszolást, Labrador gránit 

csiszolást, polírozást, márvány csiszolást kívül-belül, valamint aljzatmozaik lerakást is.  

A helyszín-bejárás alkalmával az iparművész megtekintette az ún. Országalma-szökőkutat is, 

amely szintén felújításra, restaurálásra szorul. Erre vonatkozóan is nyújtott be árajánlatot, 

amelynek tartalma a következő: kerámia elemek legyártása, gömbhézag tömítés, műgyantás 

javítása, repedések finomrestaurálása, porcelánlap cseréje, aranyozott kereszt cseréje. Erre 

bruttó 935.100,-Ft összegű árajánlatot tett.  
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A két szökőkút felújításának-restaurálásának költsége így összesen: 8.521.700,-Ft-ot tesz ki, 

amely összeget megrendelés esetén az idei évi költségvetésbe kell tervezni.  

Mivel a beszerzés tárgya egyedi, illetve rendkívül specifikus, és a szökőkutakat eredetileg is a 

nevezett iparművész tervezte és állította össze, a beszerzési eljárás lefolytatását a beszerzési 

szabályzat 1.2. k.) pontjára tekintettel mellőztük.  

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a tárgyban a döntését 

hozza meg! 

 

Határozati javaslat: 

Döntés Zsolnay-szökőkút és Országalma-szökőkút felújításának kérdésében 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Döntés a Zsolnay-szökőkút, valamint az 

ún. Országalma-szökőkút felújításának kérdésében című napirendi pontot” megtárgyalta és úgy 

határoz, hogy a szökőkutak felújítását a Keményffy Gábor iparművész által adott 

árajánlatokban szereplő mindösszesen bruttó 8.521.700,-Ft díjazás mellett támogatja/nem 

támogatja. 

 

(Támogató döntés esetén): 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

tervezésekor a forrás beállításáról gondoskodjon, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az e tárgyban kötendő szerződéseket aláírja.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

Harkány, 2019. 01. 14. 

 

       Remmert Ferenc, alpolgármester s.k.

         

     



 

 
 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i ÜLÉSÉRE 

 

4.) 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: Tárgyalja a 2019.01.16-i ülésén 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

- 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 

1. oldal előterjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 
 

 

 

 

Tárgy: Döntés az önkormányzat tulajdonában álló 

kialakított lakások fűtésének korszerűsítéséről 

 

Melléklet: - 



Előterjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 18-i rendes képviselő-

testületi ülésére. 

Előterjesztés címe: Döntés az önkormányzat tulajdonában álló kialakított lakások fűtésének 

korszerűsítéséről 

 
Előterjesztést készítette: Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető 

Előterjesztő:  Albrecht Ferenc, műszaki osztályvezető 

Tisztelt Képviselő-Testület! 

Harkány Város Önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 kódszámú „Harkányban élni Jó! - 

Esély Otthon, Harkányban” című nyertes pályázata által – a Harkány, Zrínyi u. 1 szám alatti épületek 

felújítását – 5 lakás kialakítását végezteti. 

A pályázat beadásakor az építkezésre rendelkezésre álló pályázati forrás maximálva volt, amely 

teljes egészében kihasználásra került. Ezért a forrás elnyerésekor a lakások kialakításánál a fűtés kiépítésére 

tervezői oldalról egy alacsonyabb színvonalú megoldás került beállításra, amely viszont hosszútávon 

üzemeltetési problémákat és gazdaságtalan üzemeltetést eredményezett volna. Egyéb műszaki tartalom 

csökkentés nem volt indokolt és lehetséges, mert az 5 lakás kialakítása meglévő épülettömegekben került 

betervezésre összesen 303,6 m2 felújítandó alapterülettel, 2 épülettömeggel és azok homlokzataival. 

Az Esély Otthon pályázat fiatalok Harkányban tartását és munkavállalását támogatja, ezért 

hosszabb távon egy magasabb színvonalú, és gazdaságosan üzemeltethető fűtési rendszer beüzemelése a 

célszerű. Erre önerő biztosítása szükséges a pályázati forráson felül a fentebb részletezettek miatt. A 

műszaki tartalom specifikálásra került, javasolt a két épületben az elkészült fűtési rendszerhez 1-1 modern 

és gazdaságos gázkazán beszerelése, az összes járulékos munka elvégzése mellett, a bekötéssel együtt.  

A beszerzési szabályzat szerint a polgármester jóváhagyásával az alábbi 3 potenciálisan alkalmas 

Ajánlattevő került meghívásra, és az alábbi ajánlatot adták.: 

1. SonGas Kft.   Ajánlati ár: Bruttó: 3.999.551,-Ft 

7624 Pécs, Nagy J. u. 12. 
2. Geo-Sun Kft.   Ajánlati ár: Bruttó: 3.994.389,-Ft 

7624 Pécs, Ferencesek u. 26. 
3. Farkas Termo Ker Kft.  Ajánlati ár: Bruttó: 3.902.564,-Ft 

7827 Beremend, Jókai u. 14/C. 
 

Tekintettel Harkány Város Önkormányzata beszerzési szabályzatára, a nyertes ajánlattevő kiválasztására a 

Képviselő-testület jogosult. Tekintettel a benyújtott ajánlatokra és a beszerzési szabályzatra, mint műszaki 

osztályvezető, javaslom a legkedvezőbb árajánlat elfogadását, azaz a  

Farkas Termo Ker Kft. ajánlatát Bruttó: 3.902.564,-Ft -os ajánlati árral. 
 

Mindezekre tekintettel arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kivitelező kiválasztásában 

dönteni szíveskedjen. 

Határozati javaslat 

1. Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00035 kódszámú 

„Harkányban élni Jó! - Esély Otthon, Harkányban” című pályázathoz kapcsolódóan a Harkány, 

Zrínyi u. 1. sz. alatt átalakított-korszerűsített 5 lakást tartalmazó 2 db épület fűtésének gázfűtésre 

történő korszerűsítését támogatja, és az e tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás 

eredményeképpen a kivitelező kiválasztásában egyetért az előterjesztésben foglaltakkal. Ennek 

megfelelően a Képviselő-Testület a Farkas Termo Ker Kft. (7827 Beremend, Jókai u. 14/C.) 

ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként, bruttó 3.902.564,-Ft, vállalási díjjal. 

2. A képviselő-testület a beruházás forrását a 2019 évi költségvetése terhére biztosítja. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, műszaki ov      Albrecht Ferenc – műszaki ov. 



 



 

 

 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i rendes ÜLÉSÉRE 

 

5.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás, 

polgármester 

 

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: 

 

4. oldal előterjesztés 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Az 1837/2018. (XII.28.) számú Korm. 

határozattal kapcsolatos döntések elfogadása 

 

Melléklet: -  



ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 

18. napján tartandó rendes ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Az 1837/2018. (XII.28.) számú Korm. határozattal 

kapcsolatos döntések elfogadása 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mindenki előtt ismert az az örvendetes tény, hogy a tavalyi év végén a Magyar Közlöny 2018. 

évi 214. számában megjelent az 1837/2018.(XII.27.) Korm. határozat, amely a Harkányi 

Gyógy-és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szól.  

 

A Korm.határozat meglehetősen részletes, két nagy részre bontható, az első rész infrastruktúra-

fejlesztésre biztosít lehetőséget, mindösszesen 3.355.467.000,-Ft összegben, három 

költségvetési évre (2019-2020-2021. évekre) lebontva. A beruházás tárgya: a Kormány részére 

benyújtott koncepció szerinti medencecsarnok és gyermekbirodalom megépítése. 

 

A második rész ún. soft-elemeket tartalmaz, és tárgya a gyógyfürdő további fejlesztésének 

felderítése. Az e célra biztosított forrás mindösszesen 454.474.500,-Ft, megvalósíthatósági és 

hatástanulmányok elkészítésére, valamint a gyógyfürdőt illetően a szolgáltatás diverzifikációt 

biztosító fejlesztések, ezek között új gyógyászati szárny megtervezésére és engedélyeztetésére 

fordítható. 

 

Ahogy az már látszik, ez a Korm.határozat sokkal részletesebb, mint a korábbi években, és a 

fürdő további fejlesztésének folyamatát már az infrastruktúra-fejlesztés tárgyában is három évre 

előre vetíti, de a soft-elemeket tekintve felmerül a további források későbbi megszerzésének 

lehetősége is. Mindezeket egybevetve kimondhatjuk, hogy a fürdő további fejlesztésével járó 

feladatok még inkább kiemelt szerepet fognak játszani az önkormányzat és a hivatal napi 

működésében.  

 

I. Operatív feladatok kérdésköre 

 

A korábbi Korm. határozatokkal biztosított forrásokból megvalósult ill. megvalósítás alatt álló 

eddigi fejlesztések jogi-technikai lebonyolítását az elmúlt 4 évben (2015., 2016., 2017., és 

2018.) a jegyző, a műszaki osztályvezető és a hivatal személyi állománya végezte el. A jelenlegi 

Korm. határozat beruházási nagyságrendje, valamint a hivatal által kezelt egyéb tárgyú 

önkormányzati pályázatok magas száma miatt indokoltnak tartjuk a projekttel kapcsolatos napi 

szintű ügyintézés és menedzsment feladatok Hivatalból történő kiszervezését, annál is inkább, 

mert a jelenlegi beruházás és a szoft elemek is azt valószínűsítik, és azt a reményt keltik, hogy 

a fejlesztési folyamat a jövőben folytatódhat. Ennek előkészítése folyamatban van.  

 

Emellett javaslatot teszünk egy munkacsoport létrehozására is, amelynek funkciója a fürdő 

fejlesztés előrehaladásának, a napi szintű operatív feladatoknak a figyelemmel kísérése, a 

témában készülő testületi anyagok véleményezése, tájékoztatás kérése annak érdekében, hogy 

az önkormányzat a két testületi ülés közötti időszakban is megkapja a szükséges információkat. 



Ezen felül a munkacsoport alkalmas arra, hogy a projektmenedzsment által felvetett 

kérdésekben állást foglaljon, előzetesen jogi-pályázati- gazdasági szakmai szempontok alapján 

átnézze az e tárgyban készült, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, vagy egyes 

témaköröket érintően kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat fogalmazzon meg a 

projektmenedzsment felé. Természetesen a munkacsoport semmiféle döntési hatáskörrel nem 

rendelkezik, kizárólag operatív funkciót és szakmai előkészítő szerepet lát el. A munkacsoport 

szükség szerint ülésezne, üléseiről a Hivatal feljegyzést készít.  

 

A munkacsoport ülésére minden alkalommal meghívásra fog kerülni a fürdővezetés kijelölt 

képviselője, akinek feladata, hogy a projekt teljes lebonyolítása során felelősséggel 

nyilatkozzon a projektet érintő szakmai kérdésekben, különös tekintettel a megvalósítandó 

fejlesztés üzemeltetésére, fenntarthatóságára. Értelemszerű az is, hogy az ezen nyilatkozatok, 

javaslatok megadásához szükséges szakmai háttér, esetleges szakértői vélemények stb. 

biztosítása szintén a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. feladata és felelőssége.  

 

A munkacsoport létrehozását követően javaslom, kérjük fel a Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjét arra, hogy a munkacsoport segítségével a következő képviselő-testületi ülésre 

dolgozza ki a projekt-alapító dokumentum tervezetét, amely részletesen szabályozza a 

projekt lebonyolításával kapcsolatos célokat, feladatokat, hatásköröket, és felelősségi 

szabályokat. 

 

 

A fentiekre tekintettel a munkacsoport  

- vezetőjének javaslom: Kecskeméthy Pál, alpolgármestert,  

- tagjainak pedig az alábbi személyeket: 

• Nagy Csaba, országgyűlési képviselőt,  

• HGYF Zrt. Felügyelő Bizottságának elnökét, Márton Bélát,  

• a Turisztikai Egyesület elnökét, Végi Jánost,  

• a kiválasztásra kerülő akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót,  

• a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, dr. Markovics Boglárkát, 

• a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályvezetőjét, Albrecht 

Ferencet, valamint 

• a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetőjét, 

Urmankovics Ágotát. 

 

Fent írtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjenek! 

1. Határozati javaslat 

Az 1837/2018. (XII.28.) számú Korm. határozattal kapcsolatos munkacsoport létrehozásáról 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi határozatot hozta. 

1.) A Harkányi Gyógy-és Strandfürdő fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről 

szóló 1837/2018.(XII.28.) számú Korm. határozat végrehajtásának zökkenőmentes 

lebonyolítására munkacsoportot hoz létre. A munkacsoport funkciója: a fürdő fejlesztés 

előrehaladásának, a napi szintű operatív feladatoknak a figyelemmel kísérése, a 

témában készülő testületi anyagok véleményezése, tájékoztatás kérése a 



projektmenedzsmenttől, a projektmenedzsment által felvetett kérdésekben állást foglal, 

a menedzsment által előzetesen elkészített anyagokat jogi-pályázati- gazdasági szakmai 

szempontok alapján átnézi; az egyes témaköröket érintően kérdéseket, észrevételeket, 

javaslatokat fogalmazhat meg a projektmenedzsment felé. A munkacsoport a 

megvalósítás állásáról a képviselő-testület felé a lejárt határidejű határozatok keretében 

folyamatosan beszámol. A munkacsoport döntési jogkörökkel nem rendelkezik. 

2.) A képviselő-testület a munkacsoport vezetőjének Kecskeméthy Pál, alpolgármestert, 

tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: Nagy Csaba, országgyűlési képviselőt, a 

HGYF Zrt. Felügyelő Bizottságának elnökét, Márton Bélát, a Turisztikai Egyesület 

elnökét, Végi Jánost, a kiválasztásra kerülő akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, dr. Markovics Boglárkát, a Harkányi 

Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályvezetőjét, Albrecht Ferencet valamint a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetőjét, Urmankovics 

Ágotát. A kijelölés visszavonásig érvényes. 

3.) A képviselő-testület elrendeli, hogy a munkacsoport üléseire minden alkalommal 

kerüljön meghívásra fürdővezetés kijelölt képviselője, akinek feladata, hogy a projekt 

teljes lebonyolítása során felelősséggel nyilatkozzon a projektet érintő szakmai 

kérdésekben, különös tekintettel a megvalósítandó fejlesztés üzemeltetésére, 

fenntarthatóságára. A szakmai tartalmú nyilatkozatok, javaslatok megadásához 

szükséges szakértői háttér biztosítása teljes egészében a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 

feladata és felelőssége. A munkacsoport szükség szerinti rendszerességgel ülésezzen, 

üléseiről hivatalos feljegyzés készüljön. 

4.) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a gondoskodjon a projekt lebonyolításával 

kapcsolatos célokat, feladatokat, hatásköröket, és felelősségi szabályokat is rögzítő 

projekt-alapító dokumentum tervezetének elkészítéséről, és képviselő-testület elé 

terjesztéséről. 

 

Határidő: azonnal ill. 4. pont esetében 2019.02.15. 

Felelős: polgármester, alpolgármester, jegyző 

 

 

II. Közbeszerzési szaktanácsadó 

 

Ezen kívül a Korm.határozat a feladatok elvégzésére is elég szoros határidőket szab meg. A 

támogatások nagyságrendjéből annyi mindenképp látszik, hogy több közbeszerzési eljárás 

lefolytatása is szükséges, méghozzá igen rövid időn belül. Ezek várhatóan – előzetes felmérés 

szerint - az alábbiak lesznek: 

 

Tervezett eljárások: 

1./ Építési beruházás és tervdokumentáció elkészítése 2 ütemben - Kbt. Második Rész szerinti 

nyílt közbeszerzési eljárás 

2./ Műszaki ellenőri tevékenység beszerzése – Kbt. Harmadik Rész 112. § (1) bekezdés b) 

pontja szerinti, Kbt. 113. § (1) – (2) bekezdése szerinti összefoglaló tájékoztatásban 

meghirdetett közbeszerzési eljárás 

3./ Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése tervezetten 3 részben – Kbt. Második Rész 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

4./ Tervezési szolgáltatás beszerzése – Kbt. Második Rész szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 

 



Amennyiben a Korm. határozatban foglalt feladatok ellátásához további, fentiekben nem 

említett közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükséges, úgy a kiválasztásra kerülő 

közbeszerzési szakértő köteles a megadott ellenszolgáltatásért valamennyi, a projektek 

megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás előkészítésében és teljes körű 

lefolytatásában közreműködni. 

 

Ettől függetlenül is, bármilyen közbeszerzéssel kapcsolatos előzetes kérdés eldöntéséhez már 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó igénybevétele szükséges. Erre tekintettel sürgősséggel 

beszerzési eljárást folytattunk le, amelynek során az alábbi közbeszerzési szakértőktől kértünk 

árajánlatot: 

 

1./ Név: dr. Turi Ákos 

Székhelye: 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. 

E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu 

 

2./ Név: Dr. Szabó-Gothard Máté 

Székhelye:7633 Pécs, Építők útja 11/B 

E-mail: szabo.gothard.mate@gmail.com 

  

3./ Név: Mihalovics Gábor 

Székhelye: 7636 Pécs Neumann u. 20. 

E-mail: mihalovics.g@gmail.com 

 

A szakértők részére a megkeresések kiküldésre kerültek, mindhárom ajánlat határidőben 

beérkezett. A beérkezett ajánlatok összesített értékei az alábbiak voltak. 

 

dr. Turi Ákos: 

22.000.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó: 27.940.000,-Ft 

 

Mihalovics Gábor: 

24.500.000,-Ft + ÁFA, azaz bruttó: 31.115.000,-Ft 

 

Dr. Szabó-Gothard Máté: 

23.950.000,-Ft +ÁFA, azaz bruttó: 30.416.500,-Ft 

 

 

A fentiekre tekintettel javaslom a T. képviselő-testületnek, hogy a közbeszerzési 

szaktanácsadásra vonatkozó megbízási szerződést a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg, és 

az alábbi határozati javaslatot fogadja el. 

 

2. Határozati javaslat 

Az 1837/2018. (XII.28.) számú Korm. határozathoz kapcsolódó közbeszerzési szakértő 

kiválasztásáról 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a Harkányi Gyógy-és Strandfürdő 

fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII.28.) számú Korm. 

határozat által biztosított forrásokból származó fejlesztésekkel és tevékenységekkel 

összefüggésben megvalósítandó közbeszerzési eljárások lebonyolításával az előzetesen 

mailto:dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
mailto:mihalovics.g@gmail.com


lefolytatott beszerzési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevő dr. Turi Ákos, (7621 Pécs, Teréz 

u. 11-13.) felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízza meg, 22.000.000,-Ft+ÁFA, 

azaz bruttó: 27.940.000,-Ft összegű megbízási díj mellett. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó megbízási szerződés 

aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

Harkány, 2019.01.17. 

       Baksai Endre Tamás s.k. 

       polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i ÜLÉSÉRE 

 

6.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás 

polgármester 

 

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: 

 

7 oldal (előterjesztés és munkaterv) 

---- 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-

testülete 2019. évi munkatervének megtárgyalása 

Melléklet: Munkaterv 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 18. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi 

munkatervének megtárgyalása 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2016.(XII.27.) számú rendelete értelmében a képviselő-testület 

évente legalább 10 testületi ülést és legalább egy előre meghirdetett közmeghallgatást köteles 

tartani. 

A testület tevékenysége tervszerűségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni 

azokat a feladatokat, melyek megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az 

önkormányzati rendeletek, másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és működés 

biztosítása, valamint a megvalósítandó pályázatok előre meghatároznak és melyek 

tervezhetők. Ezeket a feladatokat a képviselő-testület éves munkatervben rögzíti, mely egy 

naptári évet felölelő terv. A munkaterv tartalmazza a képviselő-testület rendes üléseinek 

tervezett időpontját, napirendjét és az előterjesztő megjelölését. 

 

A munkatervben meghatározott feladatok mellett természetesen lehetőség van arra – ami 

egyben szükséges is -, hogy a tervezett napirendeken túl megfelelően előkészített, előre nem 

tervezett napirendi pontok kerülhessenek a testület elé, melyek aktualitását az állandóan 

változó jogszabályok, pályázatok folyamatos megvalósítása; a napi gazdálkodási környezet, 

valamint a lakossági, illetve képviselői kezdeményezések, felmerülő és megoldást igénylő 

problémák adják. 

 

A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával- a jegyző állítja össze és a polgármester 

terjeszti a Képviselő-testület elé. A munkaterv javaslat összeállításához figyelembe vettem az 

előző évek tapasztalatait, a testületi határozatokban foglalt, előirányzott feladatokat és a 

Hivatali vezetők javaslatait is. Az általuk tett javaslatok az előterjesztésbe beépítésre kerültek. 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterv javaslatában 

meghatározottak szerint a képviselő-testület havonta (kivéve július-augusztus hónapban) 

rendes testületi ülést tart, általában csütörtöki napokon, délutáni kezdettel. A munkatervben 

foglalt, havi szinten meghatározott napirendi témák a határidők, a helyi sajátosságok és 

működés biztosítása figyelembevételével kerülnek elosztásra a havi rendes testületi üléseken, 

de természetesen a munkaterv ütemezésétől a jogszabályi határidők kötöttségének betartása 

mellett el lehet térni.  

 

Természetesen a munkatervben előirányzott rendes testületi üléseken kívül bármikor van 

lehetőség további (például, ha a napirendi pontok száma túlzottan magas lenne) rendes 
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testületi ülés, vagy rendkívüli ülések tartására is, az SZMSZ-ben meghatározott szabályok 

betartásával.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkaterv-tervezetet megtárgyalni, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek! 

 

 

 

Határozati javaslat 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 2019. évre vonatkozó munkatervének elfogadásáról 

 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. évre vonatkozó 

munkatervét az előterjesztés és a csatolt tervezet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő:azonnal 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

 

 

 

dr. Markovics Boglárka, s.k. jegyző 
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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2019. ÉVI MUNKATERVE 
 

Január 

 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 

időszakról 

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester 

2.) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, polgármester, jegyző 

3.) Döntés iskolai körzethatárok tárgyában 

Előterjesztő: dr. Hohner Éva, igazgatási ov. 

4.) Az 1837/2018.(XII.27.) számú Kormányhatározattal kapcsolatos döntések (közbeszerzési 

szakértő, projektmenedzsment) elfogadása 

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

5.) Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata 

Előterjesztő: jegyző 

6.) Pályázatokkal kapcsolatos közbeszerzési döntések elfogadása (az egyes projektek 

előrehaladásának függvényében; lsd. Zöldváros pályázat eredményről szóló döntés, vagy 

eszközbeszerzés végleges anyagának elfogadása és közbeszerzési eljárás megindítása, 

képzési közbeszerzés megindítása) 

Előterjesztő: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

7.) Egyebek 

 

Február 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 

időszakról 

      Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) Harkány Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének beterjesztése 

             Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Jegyző, Urmankovics Ágota Pénzügyi ov. 

3.) A Harkányi Turisztikai Egyesülettel kötendő, 2019. évi pénzeszköz átadásról és annak 

felhasználási feltételeiről szóló megállapodás elfogadása 

Előterjesztő: Polgármester, Egyesületi elnök vagy titkár 

4.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása 

Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató 

5.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2019. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 

Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja 

6.) Pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

Előterjesztő: Albrecht Ferenc 

7.) Jegyzői beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséről 

Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző 

8.) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatala 

      Előterjesztő: Polgármester 

9.) Egyebek 

 

 

Március 
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1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testüle ti ülés között eltelt 

időszakról 

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) Tájékoztatás a harkányi ügyelet 2018. évi működéséről és a folyamatban lévő praxisközösség 

pályázatról 

Előterjesztő: Polgármester, dr. Kovács Zsuzsanna, ügyeletvezető 

3.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolója (Hi. április 15.) 

Előterjesztő: Egyesületi elnök, titkár 

4.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve 

      Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető 

5.) A Harkányi Óvoda 2018. évi működéséről szóló szakmai beszámoló megtárgyalása 

      Előterjesztő: Óvodavezető 

6.) Beszámoló a mezőőri szolgálat 2018. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Mezőőr 

7.) A Piacfelügyelők beszámolója 2018. évi tevékenységükről és a piac működéséről 

Előterjesztő: Piacfelügyelő 

8.) Egyebek 

 

 

Április 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról 

      Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) A 2018. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója 

     Előterjesztő: Urmankovics Ágota, pénzügyi osztályvezető 

3.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásokról a 2018. évre vonatkozóan  

     Előterjesztő: Egészségügyi szolgáltatásban résztvevők, Baksai Endre Tamás polgármester 

4.) Pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

      Előterjesztő: Albrecht Ferenc 

5.) Javaslattétel kitüntetések odaítélésére (zárt ülés keretében) 

Előterjesztő: Baksai Endre tamás, polgármester 

6.) Egyebek   

 

Május  

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 

időszakról 

       Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) 2018. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető 

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének záró módosítása 

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Urmankovics Ágota, pü. ov. 

4.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás (hatályba lép max: május 

31.) 

Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester, Pénzügyi ov. 

5.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés 

      Előterjesztő: Albrecht Ferenc, műszaki ov. 

6.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról 

       Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző 

7.) A Művelődési Ház és a Könyvtár vezetőjének tájékoztatója a 2018. évi szakmai 

tevékenységről 
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Előterjesztő: Herendi Ferenc, igazgató 

8.) A Harkányi Városgazdálkodási Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása 

Előterjesztő: Marosi András, vezérigazgató 

9.) Tulajdonosi döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása 

tárgyában 

Előterjesztő: Igazgatóság elnöke vagy tagja 

10.) Egyebek 

 

Június 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról 

      Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) Beszámoló a folyamatban lévő pályázatok aktuális helyzetéről 

     Előterjesztő: Albrecht Ferenc Műszaki Osztályvezető 

3.) Egyebek 

 

Július és augusztus hónapokban munkaterv szerinti ülést nem tervezünk. 

 

Szeptember 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 

időszakról 

       Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása, 

szabályzat megalkotása 

       Előterjesztő: igazgatási osztályvezető 

3.) Döntés szociális célú tűzifa pályázat benyújtásáról (megjelenés esetén) 

  Előterjesztő: igazgatási osztályvezető 

4.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodási helyzetéről 

       Előterjesztő: Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető 

5.) Víziközmű rendszer- Gördülő Fejlesztési Terv éves felülvizsgálata (Hi. szeptember 15.) 

       Előterjesztő: Műszaki osztályvezető 

6.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

  Előterjesztő: Polgármester, jegyző, pénzügyi ov. 

7.) A Siklósi Rendőrkapitányság - Harkányi Rendőrőrs közbiztonságról szóló éves tájékoztatása  

       Előterjesztő: Dr. Harmati Béla, rendőrkapitány 

8.) Egyebek 

 

 

Október 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról 

      Előterjesztő: Baksai Endre Tamás polgármester  

2.) Közbeszerzési terv módosítása 

     Előterjesztő: Műszaki ov. 

3.) Adórendelet felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása 

     Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző 

4.) Egyebek  

 

2019. október 21.- közmeghallgatás 

 

November 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról 
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      Előterjesztő: Baksai Endre Tamás Polgármester 

2.) Szociális célú tűzifáról szóló rendelet felülvizsgálata 

     Előterjesztő: igazgatási osztályvezető 

3.) Döntés mikulás-és karácsonyi élelmiszercsomagok nyújtása tárgyában 

Előterjesztő: alpolgármesterek 

4.) Egyebek 

 

 

December 

 

1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt időszakról 

      Előterjesztő: Baksai Endre Tamás, Polgármester 

2.) 2020. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

      Előterjesztő: dr. Markovics Boglárka jegyző 

3.) Egyebek 

 

 

Harkány, 2019. január 11.      Baksai Endre Tamás 

               polgármester 

 

 

A munkatervet a képviselő-testület …../2019.(I…..) számú határozatával hagyta jóvá. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i rendes ÜLÉSÉRE 

 

7.) 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 

4. oldal Beszerzési Szabályzat egységes 

szerkezetben 

 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 

Beszerzési szabályzatának módosítása 

Melléklet: Beszerzési Szabályzat egységes 

szerkezetben 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 18. napján tartandó 

rendes képviselő-testületi ülésére 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkány Város Önkormányzat Beszerzési szabályzatának 

módosítása 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 2015. február 25-én, 38/2015.(II.25.) számú 

határozatával fogadta el az önkormányzat eredeti beszerzési szabályzatát, amely 2015. március 

1. napján lépett hatályba. A képviselő-testület a szabályzatot utoljára 106/2016.(IV.28.) számú 

határozatával módosította. 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal, és azon belül is elsősorban a Műszaki Osztály a 

szabályzatot annak bevezetése óta eltelt időszakban megfelelő módon alkalmazta, az egyes 

beszerzések – megjegyzem rendkívül nagy számban folytattunk le ilyen típusú eljárásokat is a 

Szabályzat bevezetése óta – az előírt eljárásrendben lefolytatásra kerültek.  

Tapasztalataink szerint a szabályzat utolsó módosítása óta eltelt időszakban már az áruk, 

szolgáltatások, de különösen az építési jellegű megrendelések piaci árai jelentős mértékben 

emelkedtek, amelyet nem követtek le a beszerzési szabályzatban megjelölt értékhatárok. Ez a 

gyakorlatban azt eredményezte, hogy már egy apró-cseprő karbantartási, felújítási vagy 

korrekciós munka megrendelését is beszerzési eljárás kellett, hogy megelőzze. Ez minden egyes 

esetben lassítja a feladat elvégzését, és sürgős beavatkozások esetén hátráltató tényező lehet.  

Emiatt javasoljuk, hogy a szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések értékhatárát emeljük, ezzel 

a verseny tisztaságának és a közpénzek átlátható felhasználásának elve még nem sérül, viszont 

az egész kis értéket képviselő beszerzések esetén az adminisztrációs teher jelentősen 

csökkenthető. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy amennyiben a beszerzés tárgya valamely 

pályázattal érintett, a beszerzési szabályzat előírásai mellett minden egyes esetben figyelembe 

vesszük a pályázat által elvárt előírásokat is, és mindig a szigorúbb zsinórmérték szerint járunk 

el! 

Áruk és szolgáltatások esetén a jelenlegi nettó 300.000,-Ft helyett nettó 500.000,-Ft-os 

értékhatár megjelölését, építés, felújítási beruházásnál pedig a jelenlegi nettó 500.000,-Ft 

helyett nettó 1.000.000,-Ft-os értékhatár megjelölését javasoljuk.  

A fentiekre tekintettel elkészült az Önkormányzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Beszerzési Szabályzat tervezete, amelyet az előterjesztéshez csatoltunk.  
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Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, csatolt 

Szabályzat tervezetét tekintsék át, és az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 

 

Határozati javaslat: 

Harkány Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosításáról 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 38/2015. (II.25.) számú 

határozattal elfogadott és 106/2016.(IV.28.) sz. határozatával módosított Beszerzési 

Szabályzatának ismételt módosítására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, és a Beszerzési 

Szabályzatot az előterjesztéshez csatolt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

tartalommal elfogadja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző, polgármester 

 

Harkány, 2019. 01. 14. 

 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyző 
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Harkány Város Önkormányzat Szabályzata  

a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzésekről 

(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2019.01.17.) 

 

Harkány Város Önkormányzat azon beszerzéseit, amelyek nem tartoznak a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) hatálya alá, a verseny tisztaságának, 

az esélyegyenlőség, és a közpénzeket átlátható felhasználásának biztosítása érdekében a 

következő szabályzat szabályozza. 

 

1. A szabályzat hatálya 

 

1.1. Az szabályzat tárgyi hatálya - az 1. 2. pontban foglalt beszerzések kivételével – kiterjed: 

a.)  Harkány Város Önkormányzat árubeszerzéseire és szolgáltatás megrendeléseire, 

amelyek esetében az ellenszolgáltatás várható ellenértéke a nettó 500.000 Ft-ot;  

b.) építési beruházásaira, amelyek esetében az ellenszolgáltatás várható ellenértéke a nettó 

1.000. 000 Ft-ot meghaladja. 

1.2. Az szabályzat hatálya nem terjed ki azokra beszerzésekre amelyek:  

a.) a Kbt. hatálya alá tartoznak; 

b.) a Kbt. 9. § rendelkezéseiben meghatározott kivételi körbe tartoznak; 

c.) amelyeknél jogszabály meghatározza a beszerzés folyamatát (pl. tervpályázati 

eljárások); 

d.) pályázati támogatásból valósulnak meg és a pályázati útmutató, vagy a támogatási 

szerződés meghatározza a beszerzés folyamatát; 

e.) az épületüzemeltetés, a közüzemi szolgáltatások vagy energiahordozók beszerzése 

körébe tartoznak; 

f.) az önkormányzat dolgozóinak juttatásához (cafetéria) vagy munkavégzésük szakmai 

támogatásához (szakmai kiadványok, adatbázisok továbbképzések) szükségesek; 

g.) megrendelése az élet vagy testi épség megóvása, illetve elháríthatatlan kár vagy veszély 

megelőzése miatt haladéktalanul indokolt; 

h.) a szerződéskötés a Kbt. 5. § (1) bekezdés a.) – d.) pontjai szerinti ajánlatkérőkkel, vagy 

olyan gazdálkodó szervezettel történik, amelynek részvényei, vagy üzletrészei kizárólag 

a Kbt. 5. § (1) bekezdés a.) – d.) pontja szerinti ajánlatkérő tulajdonában vannak; 

i.) Harkány Város Önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások; 

j.)  Harkány Város Önkormányzata és/vagy a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

szerver számítógépének üzemeltetésére, illetve a hozzájuk kapcsolódó rendszergazdai 

feladatok ellátására jönnek létre; 

k.) a beszerzés tárgya egyedi, vagy rendkívül specifikus, illetve szellemi tulajdonjoggal 

terhelt.        

1.3.Az szabályzat személyi hatálya kiterjed Harkány Város Önkormányzat tisztségviselőire, a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire.  
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1.4.Az szabályzat a beszerzése irányuló szerződés megkötésének (vagy megrendelésnek 

megküldésének) előkészítéséig szabályozza a beszerzések előkészítését és lefolytatását.  

1.5.A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal beszerzéseire vonatkozó Szabályzatot a Jegyző 

jegyzői intézkedés formájában adja ki. 

2. Az ajánlattevők meghatározása 

2.1. A beszerzések megrendelését ajánlatkérés előzi meg. Ajánlattételre minden esetben 

legalább három (a beszerzés teljesítésére alkalmas) potenciális ajánlattevőt kell felkérni.  

2.2. A potenciális ajánlattevőket Harkány Város Önkormányzatára vonatkozó beszerzéseknél a 

beszerzés tárgya szerint illetékes Közös Önkormányzati Hivatal állományába tartozó 

osztályvezető – kivételesen az erre a polgármester vagy jegyző által külön felkért más 

tisztviselő vagy köztisztviselő - a polgármester egyetértésével határozza meg. A potenciális 

ajánlattevők meghatározását írásban rögzíteni kell.  

3. Az ajánlatkérés 

3.1. A beszerzések megrendelése dokumentálható, a potenciális ajánlattevők részére 

megküldött vagy részükre személyesen átadott írásos ajánlatkérés alapján történik. Írásos 

ajánlatkérésnek minősül az e-mailen és a faxon történő ajánlatkérés is. 

3.2. Az ajánlatkérésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:  

a.) az ajánlatkérő neve; 

b.) az ajánlatkérés tárgya;  

c.) az ajánlatok benyújtásának módja, helye és határideje;  

d.) az ajánlatok elbírálásának szempontja;  

e.) az ajánlatkérés a tájékoztatást adó neve és elérhetősége;  

f.) az ajánlatkérés időpontja;  

g.) az ajánlatkérő aláírása az e-mailen történő ajánlatkérés esetében elegendő az irattári 

példányon.  

 

3.3. Ha a beszerzés tárgya, vagy jellege indokolja, az ajánlatkérés az előző pontban foglaltakon 

túl tartalmazhatja:  

a.) a teljesítésig határidejét vagy időtartamát; 

b.) a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket;  

c.) a fizetési feltételeket;  

d.) a referencia kérését;  

e.) az alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját;  

f.) egyéb a beszerzés vagy a teljesítés szempontjából jelentős követelményeket, körülményeket.  

 

3.4. Ha beszerzés tárgya vagy jellege indokolja az ajánlatkéréshez a szerződéstervezet is 

csatolható.  

 

3.5. Az ajánlatkérés tárgyát úgy kell meghatározni, hogy abból a beszerzés egyértelműen 

azonosítható és meghatározható legyen.  

 

3.6. Az ajánlatok elbírálásának a szempontja alapesetben csak a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás lehet, a beszerzéssel kapcsoltban az ajánlatkérő által - az ellenszolgáltatás 

összegén felül - elvárt követelményeket a beszerzése vonatkozó szerződésben kell rögzíteni. 
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Kivételesen - ha beszerzés jellege ezt indokolja, lehetőség van - az ajánlatok közül 

összességében a legelőnyösebb ajánlat kiválasztására is a Kbt. 76.§-ában foglaltak megfelelő 

alkalmazásával.  

 

3.7. Az ajánlatkérés elkészítéséért és dokumentálásáért a közös önkormányzati hivatal azon 

szervezeti egysége a felelős, amelyik feladatkörébe az adott beszerzés tartozik. Az ajánlatkérés 

elkészítéséért felelős ügyintézőt az érintett szervezeti egység vezetője jelöli ki.  

 

3.8. Harkány Város Önkormányzatára vonatkozó ajánlatkérést a polgármester és a beszerzés 

tárgya szerint illetékes osztályvezető írja alá. (A 2.2. pontban szereplő esetben a másik aláíró 

értelemszerűen a polgármester vagy a jegyző által kijelölt más személy.) Az aláírt ajánlatkérés 

megküldéséért és dokumentálásáért a beszerzés tárgya szerint illetékes osztályvezető felelős.  

 

3.9. Ha beszerzés jellege lehetővé teszi az ajánlatkéréssel egyenértékű: az aktuális nyilvános 

árlista, prospektus, szórólap, internetes hirdetés, vagy árlista alapján történő beszerzés. 

Nyilvános árlista alapján történő beszerzés esetén a nyilvános árlistákat, vagy azok másolatát 

mellékelni kell az előadói ívhez, oly módon, hogy azokból a beszerzésre kerülő termék, vagy 

szolgáltatás és annak ellenértéke egyértelműen megállapítható legyen.  

 

4. Az ajánlatok elbírálása 

 

4.1. A beérkezett ajánlatok elbírálásához a 3.7. pont szerinti szervezeti egység feljegyzést 

készít, amelyben az ajánlatokat értékeli és az illetékes osztályvezető javaslatot tesz a nyertes 

ajánlattevőre, illetve az ajánlatkérés megismétlésére (érvénytelen ajánlatok vagy rendelkezésre 

álló fedezetnél magasabb összegű ajánlatok esetén).  

 

4.2. Az előző pontban meghatározott értékelés alapján Harkány Város Önkormányzatára 

vonatkozó ajánlatkérés esetében az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottakkal 

összhangban nettó kétmillió Ft értékhatárig a polgármester, ezen értékhatár felett pedig a 

képviselő-testület írásban dönt a nyertes ajánlattevőről vagy az ajánlatkérés megismétléséről.  

 

4.3. Amennyiben a beszerzés megrendelésére a rendelkezésre álló fedezetnél magasabb 

összegű ajánlatok miatt nem kerülhet sor, az ajánlatkérés megismétlése történhet úgyis, hogy 

az eljárás korábbi ajánlattevőit a 4.2. pontban meghatározott döntéshozó írásban felkéri újabb, 

a korábbinál alacsonyabb összegű ellenszolgáltatás megajánlására. 

 

4.4. Nem akadálya a nyertes ajánlattevők kiválasztásának és a beszerzés megrendelésének az, 

ha a potenciális ajánlattevők részéről nem érkezett három ajánlat vagy nincs három érvényes 

ajánlat. Ezekben az esetekben azonban a 4.2. pontban meghatározott döntéshozó dönthet újabb 

ajánlattevő vagy ajánlattevők felkéréséről is. Újabb ajánlattevő, vagy ajánlattevők felkérése a 

korábbi ajánlatkérés alapján történik és az szabályzat 2. – 3. címében foglaltakat kell 

értelemszerűen alkalmazni.  

 

4.5. Az ajánlatkérés eredményéről a 3.7. szerint kijelölt szervezeti egység - az ajánlatkérés 

megküldésével megegyező módon - értesíti a beszerzésre ajánlatot adókat.  

 

4.6. Nyertes ajánlattevő meghatározását követően a 3.7. szerint kijelölt szervezeti egység 

gondoskodik arról, hogy az ajánlatkérésre meghatározott követelmények, és a nyertes 

ajánlatban foglaltak a beszerzése vonatkozó szerződésbe (megrendelésbe) beépítésre 
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kerüljenek, továbbá a végleges szerződés megkötésének idejéről és módjáról értesíti a nyertes 

ajánlattevőt.  

 

5. Záró rendelkezések 

 

5.1. Jelen szabályzatot Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 38/2015.(II.25.) 

számú határozatával fogadta el. A Szabályzat 2015. március 1. napján lépett hatályba. Az 

eredeti szabályzatot a képviselő-testület 106/2016.(IV.28.) számú határozatával módosította. 

(1. módosítás) 

 

5.2.  Jelen szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg biztosítani kell, hogy az szabályzat 

rendelkezéseit az 1.3. pontban meghatározott személyek megismerhessék. 

 

5.3. Harkány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az 5.1. pontban írt határozattal 

elfogadott és módosított Beszerzési Szabályzatát ………………..számú határozatával 

módosította és rendelkezett a módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról. A 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat annak képviselő-testület általi 

elfogadásával lép hatályba. 

 

 

Harkány, 2015. február 25. 

 

 

 

 Baksai Endre Tamás     Dr. Markovics Boglárka 

     polgármester s.k.          jegyző s.k. 

 

 

 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva:  

Harkány, 2019.01.17. 

 

 

 

 

        Dr. Markovics Boglárka 

         jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 18. napján tartandó rendes 

képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: törvény) 80. § (2) 

bekezdése szerint: 

 

„A települési önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi 

nemzetiségi önkormányzattal a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok 

ellátására vonatkozóan megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános 

vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.” 

 

A nemzetiségi törvény fent hivatkozott rendelkezése alapján a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve 

javasoljuk a megállapodások módosítását az alábbi tartalommal:  

 

A megállapodások hatályos szövegének: 
- bevezető részében a számlavezető pénzintézet elnevezését aktualizálni szükséges Dél 

TAKARÉK pénzintézetre, 

- a bevezető részében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.) 27.§ (2) bekezdésére történő hivatkozást módosítani szükséges 26. 

§-ra, tekintettel arra, hogy időközben az Áht. 27. §-sa hatályon kívül lett helyezve. 

- A II. Fejezet 2. pontban az Áht. 23. §-ban és az Ávr. 24. és 26-28.§-sára történő 

hivatkozások megjelölésénél az Ávr. 24. § és 27-28 §-saira szükséges hivatkozni, 

tekintettel arra, hogy időközben az Ávr. 26. §-sa hatályon kívül lett helyezve. 
- Az V. Fejezetben a kötelezettségvállalás megfogalmazásánál az Áht. 2. § (1) bekezdésének o) 

pontja helyett az Áht. 1. § 15. pontjában írtakra szükséges hivatkozni. 

- A VIII. Fejezetben dr. Hohner Éva és Urmankovics Ágota személy szerinti megjelölésénél 

szükséges rögzíteni az egyes osztályvezetői titulusokat. 

 

 
Fentiek alapján az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt tartalmú megállapodás aláírásával 

egyidejűleg korábban elfogadott és későbbiekben felülvizsgált együttműködési megállapodások 

hatályukat vesztenék. A jelen előterjesztés mellékletét képező megállapodás tervezetek megfelelnek a 

törvény által előírt tartalmi és formai követelményeknek. Amennyiben a kötelező törvényi előírásokon 

túl a Tisztelt Képviselő-testület egyéb pontokat kíván belefoglalni az egyes megállapodásokba, illetve 

ki kívánja egészíteni azokat, kérjük, hogy határozatban döntsön arról, mind a német és mind a horvát 

önkormányzat vonatkozásában. 

 

Fentiek alapján kérem tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harkányi Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal, valamint a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálata tárgyában dönteni szíveskedjék! 

 

 

 



1. sz. Határozati javaslat: 

 

Döntés a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról. 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

 évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Német Nemzetiségi 

 Önkormányzattal megkötött, jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodást 

 felülvizsgálta és az új, módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 

 megállapodást a 2019-es évre vonatkozóan az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

2. sz. Határozati javaslat: 

 

Döntés a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról. 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

 évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Harkányi Horvát Nemzetiségi 

 Önkormányzattal megkötött, jelenleg hatályban lévő együttműködési megállapodást 

 felülvizsgálta és az új, módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt együttműködési 

 megállapodást a 2019-es évre vonatkozóan az előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

Kelt: Harkány, 2019. január 11. 

 

 

   Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 
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Együttműködési megállapodás 
 
 
mely létrejött egyrészről 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.2-

4., bankszámlaszám: Dél TAKARÉK 50800173-15392677 , adószám:15331249-2-02, KSH 

statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi azonosító szám: 331241, képviseli 

Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat 
 

másrészről 

 

Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815 

Harkány, Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: Dél TAKARÉK 50800173-15392660, adószám: 

15785222-1-02, KSH statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785226, képviseli: 

Greges Zsuzsanna elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen 

Szerződő felek – között,  

 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 

26. §-sa alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal: 

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat 

helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési 

feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, 

jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és 

adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási 

tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.  
 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt: 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 

- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.) 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(Ávr.) 

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.) 

- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről  
 
 

I. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 

eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül 

– a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges 

feltételeket, az alábbiak szerint: 

 

- Az Önkormányzat ingyenesen, legalább az Njtv-ben előírt minimális óraszámnak 

megfelelő óraszámban biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek 
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lebonyolításához szükséges helyiséget a Harkány, Petőfi S. u. 2-4. szám alatt a Közös 

Önkormányzati Hivatal tárgyalójában, illetve közmeghallgatásaihoz, fórumaihoz a 

Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. Az Önkormányzat 

továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati 

intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A teremhasználatot 

minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény vezetőjével, vagy a 

jegyzővel. 

- A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a 

Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, 

sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Ezen felül 

szakmai segítséget nyújt a települési nemzetiségi önkormányzat részére. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző 

vagy az általa kijelölt személy vesz részt. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat 

gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. 

- Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre 

bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat 

tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal. 

 

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, 

határideje 

 

1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat 

- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - 

közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.  

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 

23.§-ban és az Ávr 24. § és 27-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

3.  A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:  

a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban; 

b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési 

szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési 

maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét), 

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási 

cél szerinti tagolásban; 
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f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot 

keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt; 

g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket; 

h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv, 

akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is. 

4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített 

költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése által megjelölt határidőig. 
 

III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz 

módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök 

kérésére készíti elő. 

 

 

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi 

nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 

kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső 

szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A 

belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási 

feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja. 

 

 

V. A költségvetési gazdálkodás rendje 

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi 

önkormányzat számára. 

 

A Kötelezettségvállalás rendje: 

 

A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 

feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 

kötelezettségvállalás) kizárólag Greges Zsuzsanna elnök vagy Radosnainé Geosits György 

Mária elnökhelyettes jogosult.  

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  
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Az Áht. 1. § 15. pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási 

előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára 

a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére 

fizetési kötelezettség vállalásáról szóló - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - 

szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult 

személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet. 

 

Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot 

elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson 

alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 

kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, 

teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.  

1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:  

- a kötelezettségvállalás azonosító számát, 

- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és 

keltét, 

- a kötelezettségvállaló nevét, 

- a kötelezettségvállalás tárgyát, 

- a kötelezettségvállalás összegét, 

- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását, 

- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá 

- a teljesítési adatokat. 

3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A 

nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás 

nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha 

valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében 

lekötésre került.  
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi 

önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A 

kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban 

szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel 

és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi 

ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy 

aláírásával kell elvégezni. 

3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és 

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll, 

- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi 

ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.   
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5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az 

ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint eljárni.  

 

 

 

 

Érvényesítés: 

 

1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő 

végzi. (Jakab Bernadett vagy Orbánné Szekeres Dorottya) 

2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

- az összegszerűséget, 

- a fedezet meglétét és azt, hogy 

- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat 

előírásait betartották-e.  

3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés 

nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási 

szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

- a megállapított összeget,  

- az érvényesítés dátumát és  

- az érvényesítő aláírását.  

5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre. 

 

A teljesítés igazolása:  

 

1. A teljesítés igazolására  

- Greges Zsuzsanna elnök, 

- Radosnainé Geosits Györgyi Mária elnökhelyettes, 

2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell  

- a kiadások teljesítésének jogosságát, 

- a kiadások összegszerűségét,  

- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. 

4. A teljesítésigazolás  

- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,  

- a teljesítés igazolásának dátumával, és  

- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik. 

 

Utalványozás: 

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Greges Zsuzsanna 

elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után 

kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, 
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számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt  legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi 

önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi. 

2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 

más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.  

3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:  

- az „utalvány” szót, 

- a költségvetési évet, 

- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 

- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

- a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 

- a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és 

megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli 

számlájának számát és megnevezését,   

- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását, 

- az érvényesítést. 

- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak 

közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. 

Nem kell külön utalványozni: 

- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint  

- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos 

pénzügyi szolgáltatások kiadásait, 

- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését, 

- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az 

építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

4. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 

azonos személy nem lehet.  

5. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

6. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

7. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és 

a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat 

hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős. 

 

 
 

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 

 

A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet, 

számlaszáma: 50800173-15392660, adószáma: 15785222-1-02. 

 

VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
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1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 

vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten, 

önállóan vezeti. 

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a 

számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tekintetében Greges Zsuzsanna elnök a felelős. 

3. A Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város 

Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi 

önkormányzatot költség nem terheli. 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé. 

 
 
 

VIII. Vegyes rendelkezések 

 

A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:  

 

A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:  

- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt 

határidőig; 

- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt 

határidőig; 

- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal. 

- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás 

felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.  

 

Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr. 

Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott 

személy (dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető) által gondoskodik a Harkányi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 

kapcsolatos teendők, határidők és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló 

fizetési számla nyitásáról Greges Zsuzsanna elnök a kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat 

szerint Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető gondoskodik. 
 

IX. Záró rendelkezések 

 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves 

költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint 

járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait 

kölcsönösen betartják. 

2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 

megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint 

módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti 

módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A 

települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén 

határozatával módosíthatja. 
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3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 

2018. január 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 9/2018. (I. 25.) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2018. (I. 25.) számú határozatával megkötött és 

időközben felülvizsgált együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 

 

 

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

…../2019. ( . ) számú határozatával, a Harkányi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete az /2019. ( . ) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2019. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

 

Harkány, 2019. ….hó ….nap     Harkány, 2019. ….hó ….nap 

 

 

 

………………………………………   ………………………………….. 

         Baksai Endre Tamás                   Greges Zsuzsanna 

Harkány Város Önkormányzat         Harkányi Horvát Nemzetiségi 

              polgármestere                           Önkormányzat elnöke 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

Dr. Markovics Boglárka, jegyző 
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Függelék 
 
………………………….. Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által használt 
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség 
tárgyi eszköz leltára: 
 
1.  
2. 
3…… 
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Együttműködési megállapodás 
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) 

 
 
mely létrejött egyrészről 

 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (székhelye: 7815 Harkány, Petőfi S.u.2-

4., bankszámlaszám: Dél TAKARÉK 50800173-15392677, adószám:15331249-2-02, KSH 

statisztikai számjel: 15331249841132102 , törzskönyvi azonosító szám: 331241, képviseli 

Baksai Endre Tamás polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat 
 

másrészről 

 

Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 7815 Harkány, 

Petőfi S. u. 2-4., bankszámlaszám: Dél TAKARÉK 50800173-15392677, adószám: 15785215-

1-02, KSH statisztikai számjel:, törzskönyvi azonosító szám: 785215, képviseli: Hazenauerné 

Staub Erika elnök) a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat – felek együttesen Szerződő 

felek – között,  

 

a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.§ (2) 

bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 

26. §-sa alapján, az alulírt helyen és időben az alábbi tartalommal: 

 

Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a nemzetiségi önkormányzat 

helyiséghasználatával, a Njtv. 80.§ (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati működési 

feltételek biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásának, a költségvetés elkészítésének, 

jóváhagyásának eljárási rendjével és a költségvetési gazdálkodással, az információs és 

adatszolgáltatási, a beszámolási kötelezettség teljesítésével, valamint a nyilvántartási 

tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel összefüggő szabályokat.  
 

A megállapodás szabályainak kialakítása az alábbi jogszabályok figyelembevételével történt: 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 

- az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (Áht.) 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 

(Ávr.) 

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet (Áhsz.) 

- a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről  
 
 

I. Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésére álló anyagi 

eszközök arányában biztosítja – az éves önkormányzati költségvetési rendelet keretein belül 

– a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat részére a működéséhez szükséges 

feltételeket, az alábbiak szerint: 
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- Az Önkormányzat ingyenesen, legalább az Njtv-ben előírt minimális óraszámnak 

megfelelő óraszámban biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzatnak az üléseinek 

lebonyolításához szükséges helyiséget, a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti 

Művelődési Ház erre a célra kijelölt helyiségét, illetve közmeghallgatásaihoz, 

fórumaihoz a Harkány, Kossuth L. u. 2. szám alatti Művelődési Ház nagytermét. Az 

Önkormányzat továbbá lehetővé teszi a Nemzetiségi Önkormányzat részére az 

önkormányzati intézményekben a rendezvényeinek ingyenes megszervezését. A 

teremhasználatot minden hónapban előre kell egyeztetnie az elnöknek az intézmény 

vezetőjével, vagy a jegyzővel. 

- A képviselő-testület a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül biztosítja a 

Nemzetiségi Önkormányzat kérésének megfelelően a postai, kézbesítési, gépelési, 

sokszorosítási feladatok ellátását és az ezzel járó költségek viselését, a Nemzetiségi 

Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Ezen felül 

szakmai segítséget nyújt a települési nemzetiségi önkormányzat részére. 

- A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületi ülésein, közmeghallgatásán a jegyző 

vagy az általa kijelölt személy vesz részt.   

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési 

feladatokat a jegyző a Titkárságon keresztül, a Nemzetiségi Önkormányzat 

gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályán keresztül biztosítja.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat üléseinek előkészítését (meghívók, előterjesztések 

kiküldése, jegyzőkönyvek előkészítése, sokszorosítás, jegyzőkönyv közzététele stb.) a 

jegyző a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán keresztül biztosítja. 

- Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére legalább két héttel előre 

bejelentett kérelem alapján kedvezményes tarifával biztosítja az Önkormányzat 

tulajdonában levő buszokat, évente három alkalommal. 

 

II. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma, 

határideje 

 

1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a helyi 

nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat 

- a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - 

közli a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökével.  

2. A helyi nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 

23.§-ban és az Ávr 24. § és 27-28.§-ában foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

3.  A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának tartalmaznia kell:  

a)a nemzetiségi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait 

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt 

feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban; 

b) a nemzetiségi önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési 

szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési 

maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét (összegét), 
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e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási 

cél szerinti tagolásban; 

f)a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot 

keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt; 

g)a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket; 

h.) amennyiben a nemzetiségi önkormányzat irányítása alá tartozik költségvetési szerv, 

akkor annak a bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszámát is. 

4. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője által elkészített 

költségvetési előterjesztést és a határozat tervezetét, a nemzetiségi önkormányzat elnöke 

terjeszti a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete elé az Államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése által megjelölt határidőig. 
 

III. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

 

Ha a nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, 

bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz 

módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a Pénzügyi Osztály az Elnök 

kérésére készíti elő. 

 

 

IV. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal az Áht. 27.§. (2) bekezdése szerint ellátja a helyi 

nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával 

kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket a gazdálkodás rendjét szabályozó belső 

szabályzataiban a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan elkülönülten szabályozza. A 

belső szabályzatok megismerését a nemzetiségi önkormányzat elnöke és gazdálkodási 

feladattal megbízott képviselője aláírásával igazolja. 

 

 

V. A költségvetési gazdálkodás rendje 

 

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a belső ellenőrzési feladatot a nemzetiségi 

önkormányzat számára. 

 

A Kötelezettségvállalás rendje: 

 

A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat 

feladatainak ellátása során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: 

kötelezettségvállalás) kizárólag Hazenauerné Staub Erika elnök vagy Somogyi Lászlóné 

elnökhelyettes jogosult.  

A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 

rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet.  
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Az Áht. 1. § 15. pontjában leírtak alapján kötelezettségvállalásnak minősül: a kiadási 

előirányzatok, és - ha jogszabály azt lehetővé teszi - a 49. § szerinti lebonyolító szerv számára 

a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre bocsátott összeg terhére 

fizetési kötelezettség vállalásáról szóló - így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

létesítésére, szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló - 

szabályszerűen megtett jognyilatkozat. A kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult 

személy pénzügyi ellenjegyzése után történhet. 

 

Előzetes írásbeli kötelezettségvállalás szükséges a gazdasági eseményenként 100.000 Ft-ot 

elérő kifizetések, jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági döntéseken, kötelező előíráson 

alapuló fizetési kötelezettségek, továbbá pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódó 

kiadások esetében. A kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, 

teljesítésigazolás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat fenti esetekben is alkalmazni kell.  

1. A kötelezettségvállalást követően gondoskodni kell annak nyilvántartásba vételéről.  

2. A nyilvántartásnak tartalmazni kell legalább:  

- a kötelezettségvállalás azonosító számát, 

- a kötelezettségvállalás alapjául szolgáló dokumentum megnevezését, iktatószámát és 

keltét, 

- a kötelezettségvállaló nevét, 

- a kötelezettségvállalás tárgyát, 

- a kötelezettségvállalás összegét, 

- a kötelezettségvállalás évek és előirányzatok szerinti megoszlását, 

- a kifizetési határidőket és azok jogosultjait, továbbá 

- a teljesítési adatokat. 

3. A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A 

nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti. A kötelezettségvállalás 

nyilvántartó – nyilvántartás adatai alapján – haladéktalanul köteles jelezni a jegyző felé, ha 

valamelyik kiemelt előirányzat a kötelezettségvállalások következtében teljes egészében 

lekötésre került.  
 
 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztályvezetője, ennek hiányában a jegyző által írásban kijelölt, a helyi 

önkormányzat hivatala állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. A 

kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a felsőoktatásban 

szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel 

és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 

2. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a dátum és a pénzügyi 

ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, valamint az arra jogosult személy 

aláírásával kell elvégezni. 

3. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzési feladataival megbízott személynek az 

ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy 

- a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, illetve a befolyt vagy a megtervezett és 

várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 

- a kifizetés időpontjában a fedezet biztosított, rendelkezésre áll, 

- a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. 

4. Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a fentiekben leírtaknak, a pénzügyi 

ellenjegyzésre jogosultnak erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót.   
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5. Ha a kötelezettséget vállaló a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad az ellenjegyzésre, az 

ellenjegyző köteles az utasításnak eleget tenni és az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint eljárni.  

 

 

 

Érvényesítés: 

 

1. Az érvényesítést a jegyző által megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő 

végzi. (Jakab Bernadett vagy Orbánné Szekeres Dorottya) 

2. A teljesítés igazolás alapján az érvényesítőnek ellenőrizni kell 

- az összegszerűséget, 

- a fedezet meglétét és azt, hogy 

- a megelőző ügymenetben az Áht., az Ávr. és az Áhsz., továbbá a vonatkozó Szabályzat 

előírásait betartották-e.  

3. Amennyiben az érvényesítő az érvényesítés során a jogszabályok, illetve a belső 

szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles azt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés 

nem tagható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárási 

szabályokra az Ávr. 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.  

4. Az érvényesítésnek – az „érvényesítve” megjelölésen kívül – tartalmaznia kell  

- a megállapított összeget,  

- az érvényesítés dátumát és  

- az érvényesítő aláírását.  

5. Az érvényesítés az utalványon kerül rávezetésre. 

 

A teljesítés igazolása:  

 

1. A teljesítés igazolására  

- Hazenauerné Staub Erika elnök, 

- Somogyi Lászlóné elnökhelyettes, 

- Maul Tibor képviselő jogosultak. 

2. A teljesítés igazolása a kiadás utalványozása előtt történik.  

3. A teljesítés igazolás során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni, igazolni kell  

- a kiadások teljesítésének jogosságát, 

- a kiadások összegszerűségét,  

- ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését. 

4. A teljesítésigazolás  

- a számlán „A teljesítést összegszerűségében is igazolom” szöveg rávezetésével,  

- a teljesítés igazolásának dátumával, és  

- a teljesítésigazolásra jogosult személy aláírásával történik. 

 

Utalványozás: 

 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 

elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag Hazenauerné Staub 

Erika elnök vagy az általa felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 

Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után 

kerülhet sor. Készpénz a házipénztárból akkor fizethető ki, ha a helyi nemzetiségi 

önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, 



6 

 

számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt  legalább 1 munkanappal megelőzően a helyi 

önkormányzat hivatala pénztári feladatokkal megbízott köztisztviselőjének jelzi. 

2. Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, 

más esetben az utalványrendeletre rávezetett írásbeli rendelkezéssel lehet.  

3. A készpénzes fizetési mód kivételével az utalványon fel kell tüntetni:  

- az „utalvány” szót, 

- a költségvetési évet, 

- a befizető és a kedvezményezett megnevezését, címét, bankszámlájának a számát, 

- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 

- a megterhelendő, jóváírandó pénzforgalmi számlaszámát és megnevezését, 

- a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát és 

megnevezését, a terheléssel, jóváírással (kifizetéssel, bevételezéssel) érintett 

pénzeszköz államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti könyvviteli 

számlájának számát és megnevezését,   

- a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 

- a keltezést, valamint az utalványozó aláírását, 

- az érvényesítést. 

- A rövidített utalványon – készpénzfizetési mód bizonylaton – az előzőekben felsoroltak 

közül a számla okmányon már feltüntetett adatokat nem kell megismételni. 

Nem kell külön utalványozni: 

- a termékértékesítésből, szolgáltatásból – számla, egyszerűsített számla, számlát 

helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint  

- a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését, 

- továbbá a fizetési számla vezetésével és az azon végzett műveletekkel kapcsolatos 

pénzügyi szolgáltatások kiadásait, 

- az EU forrásokból nyújtott támogatások lebonyolítási számláról történő kifizetését, 

- a fedezetkezelői számláról, illetve a fedezetkezelői számlára történő utalás esetén az 

építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket. 

4. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 

azonos személy nem lehet.  

5. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a 

kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. 

6. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 

igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el. 

7. A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítésre és 

a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás mintájáról a helyi önkormányzat 

hivatala nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért költségvetési ügyintéző a felelős. 

 

 
 

VI. A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése 

 

A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet, 

számlaszáma: 50800173-15392677:, adószáma: 15785215-1-02. 

 

VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje 
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1. A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten, 

önállóan vezeti. 

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. 

rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a 

számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a helyi 

nemzetiségi önkormányzat tekintetében Hazenauerné Staub Erika elnök a felelős. 

3. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára az Harkányi Közös Önkormányzati 

Hivatal közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségét Harkány Város 

Önkormányzatának honlapján teljesíti, amellyel kapcsolatosan a nemzetiségi 

önkormányzatot költség nem terheli. 

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény alapján az általános közzétételi listát a 3. pont szerint teszik közzé. 

 
 
 

VIII. Vegyes rendelkezések 

 

A költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, határidők összegzése:  

 

A nemzetiségi önkormányzat határozatot hoz:  

- Nemzetiségi önkormányzat költségvetéséről az Áht. 24.§ (3) bekezdésében megjelölt 

határidőig;  

- Nemzetiségi önkormányzat zárszámadásáról az Áht. 91.§ (3) bekezdésében megjelölt 

határidőig; 

- Nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak módosításáról, azonnal. 

- Nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között létrejött megállapodás 

felülvizsgálatáról – minden év január 31-ig.  

 

Harkány Város Önkormányzata a Nek. tv. 80. § (3) bekezdésének a) pontja szerint Dr. 

Markovics Boglárka, Harkány Város Önkormányzatának Jegyzője és a jegyző által megbízott 

személy (dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető) által gondoskodik a Harkányi Német 

Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével 

kapcsolatos teendők, határidők és együttműködési kötelezettségek megtartásáról. Az önálló 

fizetési számla nyitásáról Hazenauerné Staub Erika elnök a kiadmányozás rendjéről szóló 

szabályzat szerint Urmankovics Ágota pénzügyi osztályvezető gondoskodik. 
 

IX. Záró rendelkezések 

 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves 

költségvetési terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint 

járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait 

kölcsönösen betartják. 

2. Szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a nemzetiségi önkormányzat 

megbízatásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint 

módosítják. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti 

módosítások szükségességét a települési és a nemzetiségi önkormányzatnak jelzi. A 

települési és a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete a megállapodást szükség esetén 

határozatával módosíthatja. 
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3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg a köztük 

2018. január 01. napjától hatályba lépő, Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 8/2018. (I. 25.) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az 3/2018. (I. 08.) számú határozatával megkötött 

együttműködési megállapodás hatályát veszti. 

 

 

 

Az együttműködési megállapodást Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

…../2019. (  .  ) számú határozatával, a Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete a 3/2019. (I. 10.) számú határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit 2019. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 

 

Harkány, 2019. ….hó ….nap     Harkány, 2019. ….hó ….nap 

 

 

 

………………………………………   ………………………………….. 

         Baksai Endre Tamás            Hazenauerné Staub Erika 

Harkány Város Önkormányzat         Harkányi Német Nemzetiségi 

              polgármestere                           Önkormányzat elnöke 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

Dr. Markovics Boglárka, jegyző 
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Függelék 
 
………………………….. Német Nemzetiségi Önkormányzat által használt 
……………….(település megnevezése) ………………….utca…….sz. alatti ingatlan/helyiség 
tárgyi eszköz leltára: 
 
1.  
2. 
3…… 

 

 

 

 



 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18. napi ülésére 

 

9.) Napirendi pont 

 

 
ELŐTERJESZTŐ: 

 

 
Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Hohner Éva 

igazgatási 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  
 

 
határozat 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 
Egyszerű többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 

1 oldal előterjesztés 

 

 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 
 

 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés iskolai felvételi körzetek 

tervezetének véleményezésével kapcsolatosan. 



 

 
ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2019. január 18. napján tartandó rendes 

képviselő-testületi ülésére 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezésével 

kapcsolatosan. 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka jegyző  

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Hohner Éva igazgatási osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Érkezett egy tájékoztató levél a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Hatósági 

Főosztályának Hatósági Osztályától, amelyben a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 

EMMI rendelet) 24. § (1) bekezdése szerint megküldték a siklósi tankerület és ezáltal a harkányi 

általános iskolás korú gyermekek vonatkozásában az általános iskolai nevelésben-oktatásban kötelező 

felvételt biztosító állami fenntartású általános iskolák körzetjegyzékének tervezetét. A tervezetből 

kiolvasható, hogy a Harkány, Ipacsfa, Kovácshida, Drávacsepely, Drávaszerdahely, Csarnóta, Márfa, 

Túrony és Rádfalva lakcímmel rendelkező gyermekek részére a Kitaibel Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola biztosítja az általános iskolai nevelésben-oktatásban történő részvételi 

lehetőséget. Az EMMI rendelet 24. §(1a) bekezdése alapján a települési önkormányzat a körzetesítéssel 

kapcsolatos véleményéről február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékhely szerinti járási hivatalt.  

 

Az EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése értelmében a megyeszékhely szerinti járási hivatal az (1a) 

bekezdés szerinti vélemény és egyetértés figyelembevételével kijelölt körzetekről február utolsó napjáig 

tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a 

tankerületi központokat, valamint a nemzetiségi önkormányzatot. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Döntés iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezésével kapcsolatosan. 

 

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

(a továbbiakban: EMMI rendelet) 24. § (1a) bekezdése alapján a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatal Hatósági Főosztályának Hatósági Osztálya által az EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése 

alapján megküldött, az általános iskolai nevelésben-oktatásban kötelező felvételt biztosító állami 

fenntartású általános iskolák körzetjegyzékeinek tervezetét elfogadja, amely szerint a  harkányi és ezáltal 

a siklósi tankerületbe tartozó gyermekek a Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

által részesülhetnek az általános iskolai nevelésben-oktatásban. 

 

Határidő: 2018. február 15. 

Felelős: jegyző 

 

Kelt: Harkány, 2019. január 14.   

 

        Dr. Markovics Boglárka jegyző 

 



 

 
 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. január 18-i ÜLÉSÉRE 

 

10.) Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Baksai Endre Tamás 

polgármester 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka          Dr. Turi Ákos 

             jegyző                         közbeszerző 

 

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: 

 

11. oldal előterjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 
 

Tárgy: Eljárást lezáró döntés „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld 

Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében 

megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója 

és új funkciókkal való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” 

tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

Melléklet: - 



 

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 

18. napján tartandó rendes ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Eljárást lezáró döntés „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld 

Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló Harkány, 

Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez 

kapcsolódó kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

ELŐTERJESZTŐ: Baksai Endre Tamás, polgármester 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Turi Ákos közbeszerzési szakértő, dr. 

Markovics Boglárka, jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Előzmények: 

 „Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében 

megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való 

bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” tárgyú, EKR000107622018 azonosító számú a Kbt. 

Harmadik rész 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatos eljárást lezáró döntésre vonatkozóan: 

Tárgyi nyílt közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő KÉ- 14675/2018 iktatószámon 2018. 08. 16. napján indította 
meg. 
Közös Ajánlatkérő: Harkány Város Önkormányzata, valamint Harkányi Római Katolikus Plébánia. 
Az ajánlattételi határidő lejártáig 2018. 09. 28. napja 08:00 óráig 7 gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot, 
név szerint  

O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7960 Sellye 
Dráva utca 4.  
Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. 
BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület. 
GELDBERG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas Szász Károly utca 7., Novitas-
Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8445 Csehbánya Fő utca 37  
AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság , 6344 Hajós Kossuth 
utca 21. 
VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút utca 34. 
PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Részvénytársaság , 
7632 Pécs Faiskola utca 3. 

 

Az Ajánlattevő neve és címe ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 

 
I. Ajánlattevő neve, székhelye: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 7960 Sellye Dráva utca 4.  
 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 895.704.709,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 36 hónap 
 



2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 110 hónap 
 
II. Ajánlattevő neve, székhelye: Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 713.770.600,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 
 
2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 23 hónap 
 

III. Ajánlattevő neve, székhelye: BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület. 
 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 654.988.888,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 
 
2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 99 hónap 
 
IV. Ajánlattevő neve, székhelye: GELDBERG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas 
Szász Károly utca 7., Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 
8445 Csehbánya Fő utca 37  
 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 781.110.536,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 



2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 43 hónap 
 
V. Ajánlattevő neve, székhelye: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 6344 Hajós Kossuth utca 21. 
 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 1.033.911.550,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 
 
2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 49 hónap 
 

VI. Ajánlattevő neve, székhelye: VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút utca 34. 
 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 719.026.544,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 
 
2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 36 hónap 
 
VII. Ajánlattevő neve, székhelye: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola utca 3. 
 
Ár értékelési részszempont: Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár 

Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár (HUF): 818.131.306,- HUF 
 
1. értékelési i részszempont: A jótállás vállalt időtartama egész hónapokban megadva 

Ajánlattevő által megajánlott időtartam: (hónap): 60 hónap 



 
2. értékelési részszempont: 3. értékelési részszempont: Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazásnak 
megajánlott átlagos mértéke a kivitelezés időtartama alatt (fő) 
Ajánlattevő által megajánlott: 3 fő 
 
3. értékelési részszempont Az ajánlati felhívás III.1.3) pont M.2.1./ alpontjában meghatározott 
szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai 
tapasztalata egész hónapban megadva (hónap)  
Építési szakterületen tapasztalattal rendelkező szakember 

Ajánlattevő által a Felolvasó lapon megajánlott időtartam: 67 hónap 
 

Az ajánlatok értékelése táblázatba foglalva: 

 

 

 

 

 
 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A rész- 

szempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az alszempon-

tok súlyszámai 

is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve Az ajánlattevő neve Az ajánlattevő neve 

 O és R Építőipari Kft. Wolfbau Team Kft. BERN Expert Kft. GELDBERG Kft.-

Novitas Kft. 

 Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 
Egyösszegű Nettó 

Ajánlati Ár 

70 7,313 511,91 9,176 642,320 10,00 700,00 8,385 586,95 

1. 
A jótállás vállalt 

időtartama (hibajelentési 

időszak) egész hónapban 

megadva (min. 36, hónap, 

max. 60 hónap) 

10 0,00 00,00 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 

2. 
Hátrányos helyzetű 

munkavállalók 

alkalmazásnak 

megajánlott átlagos 

mértéke a kivitelezés 

időtartama alatt (fő) 

(min. 1fő- 3 fő) 

5 10,00 50,00 10,00 50,00 10.00 50,00 10,00 50,00 

3 
Az M.2.1./ alpontban 

előírt alk köv igazolására 

bemutatott 

szakembernek az 

alkalmasság keretében 

előírt tárgyú, az ott 

meghatározottakon túli 

többlet tapasztalata egész 

hónapban (min. 0, max. 36 

hónap) 

       

  

2.1 
építési szakterületen 

tapasztalattal rendelkező 

szakember 

15 10,00 150,00 6,389 95,835 10,00 150,00 10,00 150,00 

 A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 
 711,91 888,155 1000,00 886,95 



összegei 

ajánlattevőnként 

 

 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A rész- 

szempontok 

súlyszámai 

(adott esetben 

az alszempon-

tok 

súlyszámai is) 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve Az ajánlattevő neve 

 AKTÍV Kft. VivaPalazzo Zrt. Platina-Bau Zrt. 

 Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 
Egyösszegű Nettó 

Ajánlati Ár 

70 6,335 443,45 9,109 637,630 8,006 560,42 

1. 
A jótállás vállalt 

időtartama (hibajelentési 

időszak) egész hónapban 

megadva (min. 12, hónap, 

max. 60 hónap) 

10 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 100,00 

2. 
Hátrányos helyzetű 

munkavállalók 

alkalmazásnak 

megajánlott átlagos 

mértéke a kivitelezés 

időtartama alatt (fő) 

(min. 1fő- 3 fő) 

5 10,00 50,00 10,00 50,00 10,00 50,00 

3 
Az M.2.1./ alpontban 

előírt alk köv igazolására 

bemutatott 

szakembernek az 

alkalmasság keretében 

előírt tárgyú, az ott 

meghatározottakon túli 

többlet tapasztalata egész 

hónapban (min. 0, max. 36 

hónap) 

       

2.1 
építési szakterületen 

tapasztalattal rendelkező 

szakember 

15 10,00 150,00 10,00 150,00 10,00 150,00 

 
A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei  

ajánlattevőnként 

 743,45 937,63 860,42 

 
Bíráló Bizottság a fentiek alapján megállapította, hogy:  
a) az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot a BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület. 
Ajánlattevő adta. 
b) az értékelési sorrendben legkedvezőbbet követő ajánlatot a VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút 
utca 34. Ajánlattevő adta. 
c) az értékelési sorrendben a harmadik legkedvezőbb ajánlatot a Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs 
Kisbalokány Dűlő 5. Ajánlattevő adta.  
 
Bíráló Bizottság megállapította továbbá, a Wolfbau Team Kft Ajánlattevő az ár értékelési részszempont: 
adott ajánlata kedvezőbb, mint a VivaPalazzo Zrt. Ajánlattevő által megajánlott Egyösszegű Nettó Ajánlati 
Ár. 
 



Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit alkalmazását írta elő az Ajánlati felhívásban, melyek az 

alábbiak: 

(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az 

aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi 

el. Ebben az esetben csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja 

nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő - tekintetében vizsgálja az ár vagy költség 

aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata 

aránytalanul alacsony ár vagy költség miatt érvénytelennek bizonyul, az értékelési sorrendben a következő 

ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelően kell elvégezni.  

 

(5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok 

bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a 

legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. A 

69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy 

az összegezésben megnevezett nyertes - és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett - ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az 

ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztó igazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen 

elbírálja. 

 

Figyelemmel ezen előírásra és a fenti értékelésre, a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendben az első három 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. 
 
Az első Bíráló Bizottsági ülésen tett megállapított hiányosságok, nem egyértelmű kijelentések kapcsán 
becsatolt hiánypótlási dokumentációval kapcsolatosan a Bíráló Bizottság tagjai a BERN Expert Kft. 
Ajánlattevő ajánlata tekintetében Közbeszerzési Hatóság, Közszolgálati és Támogató Főosztálytól 
állásfoglalást kért az ajánlatkérő jogszabályoknak megfelelő értékelési munkájának elősegítése, a Bíráló 
Bizottsági által megfogalmazott álláspont jogi alátámasztása érdekében 2018. november 08. napján. 
 
A Közbeszerzési Hatóság az állásfoglalását 2018. november 19. napján küldte meg. 
Bíráló Bizottság az állásfoglalásban foglaltak alapján, annak figyelembe vételével 2018. november 26. napján 
a harmadik körös bírálati ülésen javasolta a BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület. Ajánlattevő 
ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel, a Kbt. 73.§ 
(1) bekezdés e) pontja alapján közbenső döntés meghozatalával. 
 
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint az Ajánlatkérő Döntéshozója a BERN Expert 
Kft. 7800 Siklós Külterület. Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel, a 
Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján Közbenső döntés meghozatalával Döntéshozó érvénytelenné 
nyilvánította. 
 
BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület. Ajánlattevő a döntést elfogadta, jogorvoslati eljárást nem 
kezdeményezett. 
 
A Bíráló Bizottság a hiánypótlási, a felvilágosítás adási és az árindokolási kötelezettség teljesítését 

követően, ötödik körös bírálati ülésen megállapította: 

 

a) Az érvénytelen ajánlatot adó Ajánlattevő neve és székhelye: 
 

Ajánlattevő neve, székhelye: BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület  

 



Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel, a Kbt. 73.§ (1) 

bekezdés e) pontja alapján Közbenső döntés meghozatalával Döntéshozó érvénytelenné 

nyilvánította. 

 

b) Az érvényes ajánlatot adó Ajánlattevő neve és székhelye: 
 

Ajánlattevő neve, székhelye: Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. 
 

Ajánlattevő neve, székhelye: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút 
utca 34. 
 

c) A Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásával az értékelésbe bevont, de a bírálat során 
nem vizsgált Ajánlattevő neve és székhelye: 

 

Ajánlattevő neve, székhelye: O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 7960 Sellye Dráva utca 4.  
 
Ajánlattevő neve, székhelye: GELDBERG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas Szász 
Károly utca 7., Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 8445 
Csehbánya Fő utca 37. 
 
Ajánlattevő neve, székhelye: AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 6344 Hajós Kossuth utca 21. 
 
Ajánlattevő neve, székhelye: PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola utca 3. 
 

A Bíráló Bizottság az Ajánlattevők ajánlatának értékelését ismételten lefolytatta, és megállapította, a BERN 
Expert Kft. Ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyása az ajánlattevők egymáshoz viszonyított  
sorrendjét nem változtatta meg, vagyis  
a) az értékelési sorrendben legkedvezőbb érvényes ajánlatot a VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút utca 
34. Ajánlattevő adta. 
b) az értékelési sorrendben legkedvezőbbet követő ajánlatot a Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány 
Dűlő 5. Ajánlattevő adta. 
 
Bíráló Bizottság fentiek alapján utóigazolás teljesítésére hívta fel VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút 
utca 34. és a Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. Ajánlattevőt 2018. december 07. napján. 
 
Az utólagos igazolás hiánypótlásának teljeskörű benyújtását követően a Bíráló Bizottság a hetedik körös 

bírálata ülésen 2018. december 20. napján megtette döntési javaslatát. 

 

A Bíráló Bizottság ismételten megállapította: 

- A VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút utca 34. Ajánlattevő által megajánlott és az értékelés során 

figyelembe vett Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár, mely 719.026.544,-HUF, az Ajánlatkérő részére a 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, - mely nettó: 637.485.000,-HUF,– 

nettó 81.541.544,- HUF összeggel meghaladja. 

- A Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. Ajánlattevő által megajánlott és az értékelés során 

figyelembe vett Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár, mely 713.770.600,-HUF, az Ajánlatkérő részére a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, - mely nettó: 637.485.000,-HUF,– nettó 

76.285.600,- HUF összeggel meghaladja. 

 
Az Ajánlatkérő döntéshozója vizsgálja meg, hogy a különbözeti összeg elsődlegesen pályázati forrásból, 

vagy saját erőből biztosítható-e. 



 
A Bíráló Bizottság javasolta az Ajánlatkérő döntéshozójának szervének, hogy a VivaPalazzo Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút utca 34. és a Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány 
Dűlő 5. Ajánlattevők ajánlatát nyilvánítsa érvényesnek a Kbt. 69.§-ában írtak szerint lefolytatott értékelés, 
valamint a korábbi és jelen Bíráló Bizottsági ülésen tett megállapítások alapján. 

a) állapítsa meg, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút 
utca 34. Ajánlattevő adta, ajánlata - figyelemmel a Hiánypótlás során csatolt dokumentumokra - az 
ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó 
jogszabályoknak teljes mértékben megfelel, Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint előírt 
utólagos igazolási kötelezettségének – figyelemmel a Hiánypótlás során csatolt dokumentumokra is 
- maradéktalanul eleget tett, ajánlata érvényes.  

b) A Bíráló Bizottság javasolja az Ajánlatkérő döntéshozó szervének, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőt 
követő Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. Ajánlattevőt az ajánlatok elbírálásáról 
szóló összegezésben nevezze meg.  

c) Fedezet biztosítása esetén A Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó felé az eljárás eredményes 
lezárását, a VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút utca 34. 
Ajánlattevő nyertes ajánlattevőként való kihirdetését és vele az építési beruházás megvalósítására 
vonatkozó vállalkozási szerződés megkötését. 

d) Amennyiben a fedezet nem biztosítható, úgy a Bíráló Bizottság javasolja a döntéshozó felé, hogy a 
közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredménytelennek a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azzal, 
hogy egyúttal döntsön új eljárás megindításáról. 
 

Az első helyezés indokolása:  

A VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút utca 34. Ajánlatot tevő adta 

a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer alapján a legkedvezőbb ajánlatot.  

Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a hiánypótlás során csatolt dokumentumokra is - az Ajánlati Felhívás és 

a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes mértékben 

megfelel, ajánlata érvényes.  

Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró 

okok nem állnak fenn. 

Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint előírt utólagos igazolási kötelezettségének – figyelemmel a 

Hiánypótlás során csatolt dokumentumokra is - maradéktalanul eleget tett. 

 

A második helyezés indokolása:  

A Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. Ajánlatot tevő adta a legjobb ár-érték arányt 

megjelenítő szempontrendszer alapján a második legkedvezőbb ajánlatot.  

Ajánlattevő ajánlata – figyelemmel a hiánypótlás és indokolás adás során csatolt dokumentumokra is - az 

Ajánlati Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak 

teljes mértékben megfelel, ajánlata érvényes.  

Ajánlattevő műszaki, illetve szakmai szempontból a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró 

okok nem állnak fenn. 

Ajánlattevő a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint előírt utólagos igazolási kötelezettségének – figyelemmel a 

Hiánypótlás során csatolt dokumentumokra is - maradéktalanul eleget tett. 

_________________ 
 

A lebonyolító szervezet csatolta az Emir felületen a közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokat, mely alapján a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály lefolytatta a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos közbeszerzési-jogi ex-ante ellenőrzést. 
 



A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály 2019. január 16. megküldte a támogató tartalmú közbeszerzési záró 
tanúsítványt KSZ-53/9112/2018 számon, melyben kérte a pótfedezet biztosításával kapcsolatos 
dokumentumok megküldését. 
 
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás III.1.7) pontjában rögzítette: 
 

…”Ajánlatkérő felhívja a T. Gazdasági szereplők figyelmét: 

 

A projekt fejlesztési elemei közül a templom körüli járda, parkoló megvalósítását a Harkányi Római Katolikus 
Plébánia finanszírozza, max. nettó 8.067.500,- Ft összeg erejéig. 
Kizárólag ezen projektelemre vonatkozó számlát /számlákat a Megrendelő és Műszaki ellenőr részéről történő elfogadása, 

jóváhagyása után, az aláírt teljesítés igazolást követően a Harkányi Római Katolikus Plébánia részére kell megküldeni.  

Amennyiben a fenti munkarész tekintetében a nyertes Ajánlattevő által megajánlott ellenszolgáltatás meghaladja a nettó 

8.067.500,- Ft összeget, azonban a teljes ellenszolgáltatás a közös ajánlatkérők rendelkezésre álló teljes fedezet összegét 

nem haladja meg, a különbözet pályázaton belüli átcsoportosítás útján kerül biztosításra.”…  

 

A legkedvezőbb ajánlatot. tevő VivaPalazzo Zrt. Ajánlattevő által megajánlott nettó ellenszolgáltatás az 

ajánlatkérők rendelkezésre álló teljes fedezet összegét meghaladja. 

 

A templom körüli járda, parkoló megvalósítására megajánlott nettó ellenszolgáltatás: 9.827.486,- HUF, a 

Harkányi Római Katolikus Plébánia Ajánlatkérő részére ezen munkarész teljesítéséhez rendelkezésre álló 

anyagi fedezet összegét, - mely nettó: 8.067.500,- HUF,– nettó 1.759.986,- HUF összeggel meghaladja, 

 

A fedezet biztosítása első sorban pályázati forrás átcsoportosítással (nettó 39.900.000,-Ft) pályázati tartalék 

felhasználásával) és saját forrás bevonásával történik. 

A pályázati forrás átcsoportosítást követően még hiányzó fedezet összegét, mely nettó 41.641.544,- HUF 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete saját költségvetése terhére kell, hogy biztosítsa, mely 

tartalmazza a templom körüli járda, parkoló megvalósításának hiányzó fedezetét is. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el! 

 

Határozati javaslat 
 

„Az Élhetőbb Jövő – Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt 
keretében megvalósuló Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal 
való bővítése projekthez kapcsolódó kivitelezés” – döntés a közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
 
Harkány Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint az Ajánlatkérő 
Döntéshozója- továbbiakban Döntéshozó -, a Bíráló Bizottság 2018. december 20. 
napján tett megállapításai és döntési javaslata alapján az alábbi döntést hozta: 
 
a) Az alábbi Ajánlattevők tettek érvényes ajánlatot: 
  VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút utca 34. 
   Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. 
 

b) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete közbenső döntése alapján az 
érvénytelen ajánlatot adó Ajánlattevő:  
BERN Expert Kft. 7800 Siklós Külterület. 
 



c) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Az Élhetőbb Jövő – 
Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló 
Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez 
kapcsolódó kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesének a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot 
tevő VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút 
utca 34. ajánlattevőt nyilvánítja.  
 
d) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Az Élhetőbb Jövő – 
Harkány Zöld Belváros című TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00004 projekt keretében megvalósuló 
Harkány, Zsigmondy Sétány és Őspark rekonstrukciója és új funkciókkal való bővítése projekthez 
kapcsolódó kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata 
alapján a legkedvezőbb ajánlatevőt követő érvényes ajánlatot tevőnek a 
Wolfbau Team Kft. 7630 Pécs Kisbalokány Dűlő 5. ajánlattevőt nyilvánítja.  
 

e) Ajánlatkérő tárgyi eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdéseit alkalmazta, így 
az értékelésbe bevont, de a bírálat során nem vizsgált Ajánlattevő neve és 
székhelye: 

 
-O és R Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 7960 Sellye Dráva utca 4.  
-GELDBERG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas Szász 
Károly utca 7., Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 8445 Csehbánya Fő utca 37  
-AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság, 6344 Hajós Kossuth utca 21. 
-PLATINA-BAU Zártkörűen Működő Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
Részvénytársaság, 7632 Pécs Faiskola utca 3. 

 
f) Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja: 
A VivaPalazzo Zrt. 7800 Siklós Szentkút utca 34. Ajánlattevő által megajánlott és az 
értékelés során figyelembe vett Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár, mely 719.026.544,-
HUF, az Ajánlatkérő részére a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi 
fedezet összegét, - mely nettó: 637.485.000,-HUF,– nettó 81.541.544,- HUF 
összeggel meghaladja. 
 
A templom körüli járda, parkoló megvalósítására megajánlott nettó ellenszolgáltatás: 
9.827.486,- HUF, a Harkányi Római Katolikus Plébánia Ajánlatkérő részére ezen 
munkarész teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, - mely nettó: 
8.067.500,- HUF,– nettó 1.759.986,- HUF összeggel meghaladja, 

 
Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján a fedezet 
biztosítása első sorban pályázati forrás átcsoportosítással valamint a pályázati 
tartalékkeret felhasználásával és saját forrás bevonásával történik. 
 
A pályázati tartalék-keret, azaz nettó 39.900.000,-Ft összeg felhasználását 
követően még hiányzó fedezet összegét, mely nettó 41.641.544,- HUF Harkány 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete önerőként 2019. évi költségvetése 
terhére, saját forrásból biztosítja, amely tartalmazza a templom körüli járda, 
parkoló megvalósításának hiányzó fedezetét is. 
 



A képviselő-testület a Bíráló Bizottság döntési javaslatát jóváhagyja.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az eljárás eredményéről 
szóló hirdetményt tegye közzé és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási 
szerződést kösse meg. 
 
Határidő: 2019. február 
Felelős: Baksai Endre Tamás polgármester 

 
Harkány, 2019. 01. 18. 

 

 

Dr. Turi Ákos s.k.                                                                    Dr. Markovics Boglárka, s.k. 
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Baksai Endre Tamás, Polgármester Úr részére 
Harkány Megyei Jogú Város Önkormányzata

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Tárgy: a XVII. Vajdasági Szabadegyetem támogatása

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérjük Önt, engedje meg, hogy a V ajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) egy támogatási kérelemmel 
forduljon Önhöz, a 17. alkalommal megrendezésre kerülő Vajdasági Szabadegyetem kapcsán.

A Vajdasági Szabadegyetem, közéled jelentősége mellett, a Kárpát-medencében tanuló vajdasági magyar 
egyetemisták és főiskolai hallgatók fő szakmai műhelyévé vált a tizenhat év alatt Ezen a rendezvényen 
hallgatóink olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, amit a szerbiai oktatási rendszer keretein belül még mindig 
nem kaphatnak meg, valamint olyan közéleti képzést is biztosítunk, amely elősegíti beilleszkedésüket és 
bevonásukat a vajdasági magyar közéletbe, csökkentve ezzel annak utánpótlás hiányát, amely részben a nagyfokú 
kivándorlás miatt is fokozódott.

Minden generáció az életének legmeghatározóbb döntéseit a középiskola végén, az egyetem alatt, illetve a 
munkába állás során hozza meg. Ahhoz, hogy elégedettek legyünk az életünkkel és az általunk választott 
hivatással, már a kezdetekben határozottak és tisztánlátók kell legyünk arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk 
elérni az életben, kik vagyunk mi és mi a dolgunk a világban. A tapasztalataink azt mutatják, hogy sokszor úgy 
választunk egyetemet és munkát, hogy nem vagyunk tisztában értékeinkkel, tudásunkkal, hogy mivel is szeretnénk 
igazán foglalkozni, mi motivál, ami értelmet ad az életünknek. Ilyenkor merülnek fel bennünk kérdések, hogy 
vajon jó szakot válaszottunk-e, mi lesz az iskola után?, egyáltalán érdekel ez engem? Sokszor pont ezek miatt 
hagy alább a motivációnk és nem fejezzük be az egyetemeket, ugrálunk szakok között és váltunk sűrűn 
munkahelyet, ami hosszútávon semmiképpen sem eredményez egy egészséges felnőtt hozzáállást

A XVII. Vajdasági Szabadegyetem pont azokat a kérdéseket veszi górcső alá, hogy mik zajlanak le a 
tanulókban, ha ilyen akadályokba ütköznek és az előadások, valamint a műhelymunkák által olyan eszközt 
igyekszik a kezükbe adni, amelyek felhasználásával sikeresebb és boldogabb életet tudnak élni. Mi vagyunk a jövő 
jelene.

A rendezvény 2019. jú lius 9-14. között kerül megrendezésre Vajdaságban a kishegyesi Kátai Tanyán.

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy amennyiben arra érdemesnek találja az eseményt, 
lehetőségeihez mérten támogassa meg azt.
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Csatolva küldöm néhány videó elérési útvonalát, melyeket a tavalyi XVI. Vajdasági Szabadegyetemen 
forgattunk.

Az együttműködésünk reményében bízva maradok tisztelettel,

Berkó Szilárd

Vajdasági Ifjúsági Fórum - VIFÓ 
elnök és főszervező

Keltezés: 2019. január 04., Szabadka
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