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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2020. július 29. napi rendkívüli ÜLÉSÉRE 

 

1.)  Napirendi pont 

 

 

ELŐTERJESZTŐ: 

 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyző 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

 

Pirisi Valéria pályázati referens 

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:  

- 

MEGTÁRGYALTA: - 

 

 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 

HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

Határozat 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 

 

 

Egyszerű többség 

TERJEDELEM: 

 

MELLÉKLET: 

3 oldal előterjesztés 

 

szerződés-módosítás 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 

BEMUTATVA: 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Döntés a Múzeum-Várkert Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötött vállalkozási 

szerződés módosításáról 

Melléklet: szerződés-módosítás 
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ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzata 2020. július 29. napján tartandó 

rendkívüli képviselő-testületi ülésére. 

 

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Múzeum-Várkert Korlátolt Felelősségű Társasággal 

kötött vállalkozási szerződés módosításáról 

 

ELŐTERJESZTŐ: Dr. Markovics Boglárka, jegyző 

 

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Pirisi Valéria, pályázati referens 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Harkány Város Önkormányzat képviselő-testülete 252/2016. (XI.24.) számú határozatával 

döntött többek között az EFOP-3.3.2-16-2016-00204 azonosító számú „Harkány Város 

kulturális értékeinek erősítése az oktatásban” című pályázat beadásáról. 

 

A fenti pályázat támogatást nyert és 2018. szeptember elsejével megkezdődött a projekt 

megvalósítása. A pályázat elszámolható bruttó összköltsége 25 000 000.- Ft.  

Projekt időtartama: 2018.09.01 – 2021.08.31. volt, amely a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 

értelmében a koronavírus veszélyhelyzetre tekintettel a projekt fizikai befejezésének tervezett 

napja 3 hónappal meghosszabbodott, és 2021.11.30. napjára módosult. 

 

Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2018.09.06. napján „Rendezvényszervezési 

szolgáltatás beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indított az alábbi 

részek vonatkozásában: 

 

2. rész: Rendezvényszervezés ellátása HVÖ részére az EFOP-3.3.2-16-2016-00204 pályázat 

("Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban") megvalósítása során. 

Rendezvények során ellátandó feladatok: rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó 

marketing feladatok, catering feladatok, fellépő/előadó díjazása 

 

A fenti közbeszerzési eljárás 2. részében – hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő a Múzeum-

Várkert Korlátolt Felelősségű Társaság lett. 

 

Szerződés tárgya:  

A Vállalkozó vállalta, hogy a szerződés tárgyát képező projekttel kapcsolatos 

rendezvényszervezés szolgáltatás ellátását a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás 

Ajánlattételi felhívásában és dokumentációjában szereplő előírásoknak, illetőleg az ajánlatában 

vállalt feltételeknek megfelelően elvégzi.  

Részletes leírás: 

➢ Táncszakkör (120 alkalom) 

➢ Tematikus versenyek (egészséges életmód 3 db, pénzügyi hódítók 2 db, jog(os) 

kérdések 2 db) 

➢ Témanapok (egészségfejlesztés 6 db, jogismeret 6 db, pénzügyi kultúra 6 db 

➢ Tábor (6 db 2 napos) 

 

Szerződés kelte: 2019.01.03.  

Szerződés teljesítésének eredeti határideje: 2020.07.31. 
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A szerződésben rögzített határidő módosítása az alábbi tények miatt indokolt: 

 

➢ A koronavírus-járvány miatt Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján 

veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. A járvány okozta veszélyhelyzet miatt a 41/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet 4.§ d.) pontjának értelmében zárt helyen 100 főnél több 

személy részvételével rendezvény tartása tilos volt. 

 

➢ Továbbá a Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata 1. a) pontja alapján 2020. 

március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális 

munkarendben került megszervezésre, amely munkarend a tanév végéig fennállt. 

 

➢ Emiatt a projektben megvalósításra kerülő iskolai rendezvények 2020. március 16-tól 

felfüggesztésre kerültek, hiszen a diákok nem mehettek be az iskolákba. 

 

➢ A projektben március 16-ig nem kerültek teljes körűen lebonyolításra a szerződésben 

vállalt rendezvények, programok és ezek megvalósítására a tantermen kívüli oktatási 

rend 2019/2020-as nevelési év végéig tartó fennállása miatt később sem kerülhetett sor.  

 

➢ A projekt fizikai befejezésének napja a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet értelmében 

automatikusan 3 hónappal meghosszabbodott 2021.11.30-ig. 

 

A fentieket összefoglalva a tárgyban megkötött Vállalkozói szerződés módosítása 

szükséges, mivel a veszélyhelyzet miatt elrendelt tantermen kívüli oktatási rend és 

rendezvénytartási tilalom (mindkettő megrendelő és vállalkozó felelősségi körén kívül álló 

esemény) miatt a vállalkozási szerződésben szereplő, még hátralévő rendezvények, programok 

nem kerülhettek megszervezésre. A tantermen kívüli oktatás elrendelésétől 2020. március 16-

tól a veszélyhelyzet megszűntetéséig (2020. június 18.) több, mint 3 hónap telt el, amely 

időtartam alatt a vállalkozó a járványhelyzet miatti központi rendelkezések okán nem volt 

abban a helyzetben, hogy vállalásait teljesíteni tudja.  

 

Mindezek miatt feltétlenül indokolt a szerződésben szereplő eredeti határidő módosítása úgy, 

hogy a teljesítés véghatárideje a járványhelyzet miatti objektív, külső, és a felek felelősségi 

körén kívül eső okokból meghosszabbodik 3 hónappal, a szerződés teljesítésének határideje 

így 2020. 07.31-ről 2020.10.30. napjára módosul. A módosítás a szerződés általános 

jellegét nem változtatja meg és a szerződés ellenértéke is változatlan marad.  

 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

…/2020. (VII. 29) sz, Önkormányzati határozat 

 

Döntés a Múzeum-Várkert Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött vállalkozási szerződés 

módosításáról 

 



4 
 

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ,,EFOP-3.3.2-16-2016-00204 Kulturális 

intézmények a köznevelés eredményességéért Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az 

oktatásban” c. pályázathoz kapcsolódó Döntés a Múzeum-Várkert Korlátolt Felelősségű 

Társasággal kötött vállalkozási szerződés módosításáról tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és 

az alábbi határozatot hozza: 

 

A Múzeum-Várkert Korlátolt Felelősségű Társasággal 2019.01.03-án kötött vállalkozási 

szerződést az előterjesztéshez csatolt 1. számú módosításban foglalt tartalommal elfogadja.  

 

A módosítás lényege, hogy a teljesítés véghatárideje a járványhelyzet miatti objektív, 

külső, és a felek felelősségi körén kívül eső okokból - a tantermen kívüli oktatás 

elrendelésétől 2020. március 16-tól a veszélyhelyzet megszűntetéséig (2020. június 18.) tartó, 

több mint 3 hónap időtartam alatt a vállalkozó a járványhelyzet miatti központi rendelkezések 

okán nem volt abban a helyzetben, hogy vállalásait teljesíteni tudja-  meghosszabbodik 3 

hónappal, a szerződés teljesítésének határideje így 2020. 07.31-ről 2020.10.30. napjára 

módosul. 

 

A képviselő-Testület egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés 1. 

számú módosítását az e határozatnak megfelelő tartalommal aláírja. 

 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

 

 

Harkány, 2020. 07. 28. 

        Dr. Markovics Boglárka, s.k. 

          jegyző 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

Harkány Város Önkormányzata  

székhely: 7815 Harkány, Petőfi S. u 2-4,  

adószám: 15724076-2-02 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 724078 

képviseli: Baksai Endre Tamás polgármester, mint Megrendelő 

 

másrészről,  

Múzeum-Várkert Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely: 7815 Harkány, Ady Endre u. 28  

adószám: 13887029-2-02;  

cégjegyzékszám: 02-09-071264 

bankszámlát vezető pénzintézet: Dél Takarék Szövetkezet 

bankszámlaszám: 50800173-15518156-00000000 

képviseli: Barkó Béla ügyvezető, mint Vállalkozó 

 

a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek 

szerint: 

 

I. PREAMBULUM 

 

1. Harkány Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2018.09.06. napján 

„Rendezvényszervezési szolgáltatás beszerzése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. § alapján lefolytatott nyílt 

közbeszerzési eljárást indított az alábbi részek vonatkozásában: 2. rész: 

Rendezvényszervezés ellátása HVÖ részére az EFOP-3.3.2-16-2016-00204 pályázat 

("Harkány Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban") megvalósítása során. 

Rendezvények során ellátandó feladatok: rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó 

marketing feladatok, catering feladatok, fellépő/előadó díjazása 

2. A fenti közbeszerzési eljárás 2. részében – hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő a 

Múzeum-Várkert Korlátolt Felelősségű Társaság lett.  

 

 

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

 

1. Felek között Harkányban 2019.01.03-án vállalkozói szerződés jött létre a Harkány 

Város Önkormányzatának EFOP-3.3.2-16-2016-00204 azonosító számú „Harkány 

Város kulturális értékeinek erősítése az oktatásban” című pályázat keretein belül 

rendezvények lebonyolítása céljára. (A továbbiakban: eredeti szerződés.) 

 

2. Az eredeti szerződésben Vállalkozó vállalta, hogy a szerződés tárgyát képező 

projekttel kapcsolatos rendezvényszervezési szolgáltatások ellátását a Preambulumban 

hivatkozott közbeszerzés eljárás Ajánlattételi felhívásában és dokumentációjában 

szereplő előírásoknak, illetőleg az ajánlatában vállalt feltételeknek megfelelően 

elvégzi.  



2 

 

 

3. Részletes leírás: 

Rendezvények megtartása összesen 10 oktatási intézmény bevonásával a harkányi Kitaibel 

Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 

➢ Táncszakkör (120 alkalom) 

➢ Tematikus versenyek (egészséges életmód 3 db, pénzügyi hódítók 2 db, jog(os) 

kérdések 2 db) 

➢ Témanapok (egészségfejlesztés 6 db, jogismeret 6 db, pénzügyi kultúra 6 db 

➢ Tábor (6 db 2 napos) 

 

Az eredeti szerződés IV.4.1. pontjában rögzített teljesítési határideje: 2020.07.31 

 

III. A MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA ALATT FELMERÜLŐ 

ÚJ TÉNYEZŐK, A MÓDOSÍTÁS INDOKLÁSA 

 

1. A koronavírus-járvány miatt Magyarország Kormánya 2020. március 11. napján 

veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. A járvány okozta veszélyhelyzet miatt a 

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 4.§ d.) pontjának értelmében zárt helyen 100 főnél 

több személy részvételével rendezvény tartása tilos volt. 

2. Továbbá a Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata 1. a) pontja alapján 2020. 

március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális 

munkarendben került megszervezésre, amely munkarend a tanév végéig fennállt. 

3. Emiatt a projektben megvalósításra kerülő iskolai rendezvények 2020. március 16-tól 

felfüggesztésre kerültek, hiszen a diákok nem mehettek be az iskolákba. 

4. A projektben március 16-ig nem kerültek teljes körűen lebonyolításra a szerződésben 

vállalt rendezvények, programok és ezek megvalósítására a tantermen kívüli oktatási 

rend 2019/2020-as nevelési év végéig tartó fennállása miatt később sem kerülhetett 

sor.  

5. A projekt fizikai befejezésének napja a 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet értelmében 

automatikusan 3 hónappal meghosszabbodott 2021.11.30-ig. 

6. A fentieket összefoglalva a tárgyban megkötött Vállalkozói szerződés módosítása 

szükséges, mivel a veszélyhelyzet miatt elrendelt tantermen kívüli oktatási rend és 

rendezvénytartási tilalom (mindkettő megrendelő és vállalkozó felelősségi körén kívül 

álló esemény) miatt a vállalkozási szerződésben szereplő, még hátralévő 

rendezvények, programok nem kerülhettek megszervezésre. A tantermen kívüli 

oktatás elrendelésétől 2020. március 16-tól a veszélyhelyzet megszűntetéséig (2020. 

június 18.) több, mint 3 hónap telt el, amely időtartam alatt a vállalkozó a 

járványhelyzet miatti központi rendelkezések okán nem volt abban a helyzetben, 

hogy vállalásait teljesíteni tudja.  

7. Mindezek miatt feltétlenül indokolt a szerződésben szereplő eredeti határidő 

módosítása úgy, hogy a teljesítés véghatárideje a járványhelyzet miatti objektív, 

külső, és a felek felelősségi körén kívül eső okokból meghosszabbodik 3 hónappal, 

a szerződés teljesítésének határideje így 2020. 07.31-ről 2020.10.30. napjára 

módosul. 

8. A fentiek miatt a tárgyban megkötött Vállalkozói szerződés módosítása szükséges, 

mivel a szerződés teljesítéséből még hátralévő iskolai rendezvények a 41/2020. (III. 

11.) Korm. rendelet 4.§ d.) pontjának és 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata 1. a) 

pontja értelmében a programok nem tarthatók meg, mely a Kbt. 141. § (4) bekezdés 

c.) pontjában meghatározott kellő gondossággal előre nem látható körülmény.  

Mindezek miatt feltétlenül indokolt a szerződésben szereplő eredeti határidő jelen 

szerződés szerinti módosítása. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános 
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jellegét, ellenérték növekedéssel nem jár, ezért az a Kbt. 141. § (4) bekezdés c.) pontja 

alapján megalapozott. 

 

IV. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

 

1. A fenti indokra figyelemmel Szerződő Felek megállapítják, hogy az eredeti 

Vállalkozói Szerződés IV.4.1. pontját az alábbira módosítják: 

 

„A szerződés teljesítésének időtartam: a szerződés az aláírásának napján lép hatályba és 

2020.10.30. napjáig tart.” 

 

 

2. Jelen szerződés módosítás aláírásával a Megrendelő és Vállalkozó közötti eredeti 

szerződés minden további pontja változatlan marad. 

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. A jelen szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így 

különösen a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) és a Kbt.  vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

2. Jelen szerződés módosítás aláírására Harkány Város Képviselő-testületének …./2020. 

(VII.29.) számú testületi határozatával adott felhatalmazást. 

 

A szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és 5 

példányban aláírásukkal és bélyegzőjük lenyomatával hitelesítik, melyből 3 példány a 

Vállalkozót, 2 példány a Megrendelőt illeti. 

 

Harkány, 2020.07.29. 

 

 

………………………………. 

Megrendelő 

Harkány Város 

Önkormányzata 

Baksai Endre Tamás 

polgármester 

 

 

 

………………………………. 

Jogi ellenjegyző 

 

 

 

………………………………. 

Pénzügyi ellenjegyző 

Harkány, 2020.07.29. 

 

                                   Harkány, 2020.07.29. 

 

 

………………………………. 

Vállalkozó 

Múzeum-Várkert Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

Barkó Béla  

ügyvezető 
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