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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
1. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Baksai Endre Tamás    Dr. Markovics Boglárka 
      polgármester                             jegyz  

 
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
- 

MEGTÁRGYALTA: - 
 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
3. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej  
határozatokról, beszámoló a két testületi ülés 
között eltelt id szakról 
Melléklet: 
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EL TERJESZTÉS 
 
1. napirendi pont Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május 27. 
napján tartandó rendes ülésére 
 
Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidej  határozatokról, beszámoló a két testületi ülés 
között eltelt id szakról 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Dr. Markovics Boglárka jegyz  
El terjesztést készítette: Dr. Markovics Boglárka jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015.május 7. napján megtartott ülésén 
hozott önkormányzati határozatok közül az alábbiak a lejárt határidej  határozatok: 
 

83/2015.(IV.21.) sz. Önkormányzati hat.: 

Egyeztetési folyamat lezárása az 51/2015.(III.13.) számú határozat visszavonása és az 
52/2015.(III.13.) számú  határozat módosítása 

1.) Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Siklós Város Önkormányzattal a 
Tenkesvíz kft-ben lév  üzletrészét és Harkány városnak a Tenkesvíz Kft-vel szemben fennálló 
tartozását érint  egyeztet  folyamatot lezárja, az 51/2015. (III.13.) számú határozatát az egyeztetési 
folyamatok következtében el állt módosulásokra és a Tenkesvíz 2015.04.28-i taggy lésén a szavazati 
jog gyakorlására vonatkozóan meghozott 80/2015.(IV.21.) számú határozatának tartalmára tekintettel 
visszavonja.  
2.) A képvisel -testület az 52/2015.(III.13.) számú határozatát a következ  szövegre módosítja: 
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete támogatja, hogy Harkány Város Önkormányzat és 
Siklós Város Önkormányzat között megállapodás jöjjön létre. A megállapodás célja: Harkány város 
TENKESVÍZ Kft.-vel szemben fennálló tartozásállományának nagyobb részben Siklós Város 
Önkormányzathoz, mint jogosulthoz kerülését követ en a tartozás „diszkontálása” és 
visszafizetésének ütemezése az alábbiak szerint: Harkány Város Önkormányzat kötelezi magát arra, 
hogy a megállapodás megkötését és a siklósi üzletrész jogi sorsa rendezésének cégbírósági átjegyzését 
követ  3 napon belül 31 millió Ft-ot; a 2016. és 2017. évben pedig további 15-15 millió Ft összeget 
fizet meg a jogosultnak, amelynek eredményeképpen a Siklós Város Önkormányzat felé fennálló 
tartozás teljes egészében teljesítetté válik. A Tenkesvíz Kft-vel szemben fennmaradó tartozás-
maradvány átütemezésére a képvisel -testület kérelmet nyújt be a társaság felé. A képvisel -testület az 
e határozatnak megfelel en el készített szerz dés-tervezet tárgyalását ismételten napirendre t zi.    
 

Határid : azonnal 
Felel s: polgármester, jegyz  
 
A képvisel -testület részére a 2015. május 27-i ülésre megküldésre kerül Siklós és Harkány Város 
Önkormányzata által 2015. május 15. napján aláírt megállapodás, valamint a Marján Ügyvédi 
Irodával megkötött letéti szerz dés jóváhagyásra. 
 
91/2015.(V.07.) sz. Önkormányzati hat.: 
Harkány Város Önkormányzat 2014. évi bels  ellen rzési jelentésének jóváhagyása 
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Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a 2014. évre vonatkozó éves bels  ellen rzési 
összefoglaló jelentést azzal a kiegészítéssel hagyja jóvá, hogy az el készített intézkedési terv kerüljön 
újra a képvisel -testület elé. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: Polgármester, Jegyz  
 
Az intézkedési terv a 2015. május 27-i képvisel -testületi ülésen napirenden lesz. 

97/2015.(V.07.) sz. Önkormányzati hat.: 
Harkány, 0383/1 hrsz-ú külterületi ingatlan vételi ajánlat megtárgyalásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a tulajdonát képez  harkányi 0383/1 hrsz-ú 
ingatlan vételárát bruttó 400.000,- Ft összegben határozza meg. A képvisel -testület felkéri a M szaki 
osztályt, hogy az értékesítési eljárást a vagyon rendelet figyelembevételével folytassa le. A képvisel -
testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerz dés aláírására. 
 
Határid : Azonnal 
Felel s: M szaki osztály 

 
Az ingatlan adásvételi szerz dése 2015. május 20. napján aláírásra került. Az adásvételi szerz dés a 
földtörvénynek megfelel en 60 napra a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdet táblájára 
kifüggesztésre kerül. 
 
101/2015.(V.07.) sz. Önkormányzati hat.: 
Döntés nyertes ajánlattev  kiválasztásáról a „Szállítási szerz dés Harkány Város közigazgatási 
területén 20 darab parkoló automata szállítására és üzembe helyezésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete a „Szállítási szerz dés Harkány Város 
közigazgatási területén 20 darab parkoló automata szállítására és üzembe helyezésére”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottság  javaslata alapján megállapítja, hogy a nyertes ajánlattev  a 
Vecosys Fejleszt , Gyártó és Kereskedelmi Kft. (9023 Gy r, Richer J. u. 9.) gazdasági társaságot. 
A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert az (erre irányadó kötelez   moratórium lejártát 
követ en) az ajánlattételi dokumentációnak és a nyertes ajánlatnak megfelel  tartalmú szállítási 
szerz dés aláírására. 
 
Határid : Azonnal, illetve értelemszer en 
Felel s: Polgármester 
 
A Vecosys Kft.-vel a szállítási szerz dés 2015. május 19. napján aláírásra került. 

 

105/2015.(V.07.) sz. Önkormányzati hat.: 

Szebb Jöv  Alapítvány támogatási szerz désének megtárgyalásáról 

Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy  döntött, hogy a Szebb Jöv  Alapítvány (7815 
Harkány, Arany J. u. 16. sz., kuratórium elnöke: Kiss József Levente) részére 5.000.000 Ft 
visszatérítend  támogatást nyújt a Gyermekáldás Hete elnevezés  programsorozat támogatására, 
amelynek visszafizetési határideje 2015. augusztus 31. napja. A képvisel -testület felkéri a jegyz t a 
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Támogatási megállapodás tervezetének elkészítésére a polgármestert  pedig felhatalmazza annak 
aláírására. 

Határid : Azonnal 
Felel s: Kiss-Kálmán Éva képvisel , Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
 
A támogatási szerz dés 2015. május 15. napján aláírásra került. 
 

1. Határozati javaslat:         
      …../2015.(V.27.) Önkormányzati hat.: 

       Beszámoló lejárt határidej  határozatokról 

       Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
       testülete a lejárt határidej  határozatokról 
       szóló beszámolót az el terjesztés szerinti 
       tartalommal elfogadja. 

       Határid : Azonnal 
       Felel s: Jegyz  
 

2. Határozati javaslat: 
 
       …./2015. (V.27.) Önkormányzati hat.: 
 
       Siklós Város Önkormányzatával a  
       83/2015.(IV.21.) sz. határozat tartalmának 
       megfelel en a Tenkesvíz Kft. felé fennálló 
       tartozást érint  megállapodások ügyében 
       kötend  megállapodások jóváhagyásáról 
 
       Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
       testülete  Siklós Város Önkormányzatával 
       a 83/2015.(IV.21.) sz. határozat  
       tartalmának megfelel en a Tenkesvíz KFt. 
       felé fennálló tartozást érint    
       megállapodásokat az el terjesztés szerinti 
       tartalommal elfogadja. 
 
       Határid : Azonnal 
       Felel s: Polgármester 
Harkány, 2015.05.20. 

 

      Tisztelettel: Dr. Markovics Boglárka jegyz  
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
2. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 
 

Tárgy: Döntés Harkány Város közvilágítás 
korszer sítés elindításáról 
 
Melléklet: 



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány város közvilágítási korszer sítésének 
elindításáról 
 
EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka jegyz  
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Városunkban elodázhatatlan feladattá vált a közvilágítás korszer sítése, a meglév  lámpatestek 
cseréje, a rendszer modernizálása, valamint több ponton fejlesztések megvalósítása. Jelenleg a 
közvilágítás finanszírozására tetemes összeget költ a város, amely a jelentkez  energia díjakból, 
felügyeleti és szolgáltatási díjból, vagyonbiztosítási díjból, valamint a rendszer karbantartási-javítási 
költségeib l áll. Ennek összegei 2014-ben:  

 Éves (nettó) KZV energiadíj: 7.589.838.- Ft 
 Az éves közvilágítási fényhatékonysági szolgáltatási díj nettó 642.000.- Ft 
 Éves karbantartási díj, fényforrások, alkatrészek: nettó 1.380.000.- Ft 
 Felügyeleti díj: nettó 694.248.- Ft 
 Éves vagyonbiztosítási díj: 648.380.- Ft 
 A közvilágítási fenntartás támogatása 2015-ben 19.840.000.- Ft 

Összességében megállapítható, hogy a lámpatestek állapota egyre romlik, az utolsó korszer sítés óta 
eltelt id ben elérték azt az üzemóra számot, amely után jelent s hatásfok –és üzembiztonság 
csökkenés várható. Vagyis a közvilágítási lámpatestek élettartamuk végén járnak, mivel az utolsó 
átfogó korszer sítésre a 2004 évben került sor.  

A város korszer  LED-lámpákkal történ  felszerelése, valamint a szükséges fejlesztések 
megvalósítása százmilliós nagyságrend  beruházás, amely öner l nem valósulhat meg. A jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján az újonnan kiírásra kerül  KEHOP program keretében 
közvilágítás korszer sítésére irányuló pályázati kiírás nem lesz.   

Mindezekre tekintettel célszer  egy másik finnaszírozási formát választani, az ún. harmadik feles 
konstrukciót, vagy ESCO-finanszírozási formát. ESCO (Energy Saving Cooperation)-finanszírozásnak 
nevezzük azt a konstrukciót, amelynek keretén belül az energiacég el finanszírozza a teljes 
beruházást, s költségei a m ködés során keletkez  energia-megtakarításból – a futamid  alatt – 
térülnek meg. 

Az ESCO-finanszírozás során tehát a kivitelez  nemcsak a beruházás megvalósítását vállalja, hanem 
annak el finanszírozását is. E konstrukció megoldást jelent azok számára, akiknek nem áll 
rendelkezésükre elegend  forrás ahhoz, hogy elavult és energiapazarló rendszereiket korszer sítsék. 

A végrehajtott korszer sítések által garantált megtakarítások mértéke lehet vé teszi, hogy a beruházás 
teljes költsége ezekb l finanszírozható legyen. Az el finanszírozási lehet ségek között rövidebb és 
hosszabb futamidej ek egyaránt megtalálhatóak. Hosszabb futamid  választása esetén már a 
megtérülési id szakban is érzékelhet  költségcsökkenés érhet  el. Természetesen, választható az 
megoldás is, mely a teljes költségmegtakarítást a beruházás visszatérítésére fordítja, így optimalizálja 
a fejlesztések finanszírozási futamidejét.  



Az ESCO-finanszírozási forma el nye, hogy ez a megoldás nem igényel t kebefektetést, a fejlesztés 
eladósodottság nélkül valósítható meg; méretgazdaságos a beszerzés, mert komplex beruházási formát 
kínál, egy közbeszerzési eljárás keretében lebonyolítható. Hátránya, hogy hosszú távú 
kötelezettségvállalást keletkeztet az önkormányzat oldaláról. 

Egy esetleges közbeszerzési kiírás el készítéséhez piackutatást végeztünk, amelynek keretében több 
cégt l is indikatív ajánlatokat kértünk be. Ezek tükrében a beruházás becsült költsége: 100 millió Ft, a 
várható megtérülési id  10-14 év között várható. 

Az önkormányzat a beruházást öner  nélkül, a fenti konstrukció kifutása idejére a lámpatestekre adott 
üzemeltetési és karbantartási garancia mellett tudja megvalósítani, a szükséges fejlesztésekkel 
egyidej leg.  

A közvilágítás korszer sítésére vonatkozó folyamat elindításának támogatása esetén a 
beruházás értékének nagyságára tekintettel a képvisel -testületnek nyílt közbeszerzési eljárást 
kell kiírnia. 

 

Kérem a T. Képvisel -testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására! 

Határozati javaslat 
Döntés Harkány Város közvilágításának korszer sítésér l 

 
 

1. Harkány Város Önkormányzatának képvisel -testülete tájékozódott a város 
közvilágításának jelenlegi m szaki állapotáról valamint a jelenlegi rendszer 
karbantartásáról, annak költségeir l. 

 
2. A képvisel -testület támogatja/nem támogatja a város elavult, alacsony hatásfokú 

közvilágítási lámpatesteinek korszer sítését, ESCO finanszírozási formában.  
 

(csak támogató tartalmú döntés esetén) 
 

3. A képvisel -testület a közvilágítás korszer sítés fenti formában történ  
megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárást folytat le; egyidej leg megbízza a 
Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyz jét, hogy hivatalos közbeszerzési 
tanácsadó bevonásával gondoskodjon a Kbt. el írásainak megfelel  közbeszerzési 
eljárás el készítésér l és képvisel -testület elé terjesztésér l.  

 
Határid :  2015.június 30. (közbeszerzési eljárás el készítése és testület elé 

terjesztése) 
Felel s:  dr. Markovics Boglárka, jegyz  
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
3. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
3. oldal el terjesztés 
12. oldal Alapszabály 

1. oldal Tagfelvételi kérelem 
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Döntés a Máriaút Közhasznú Egyesülethez 
csatlakozás kérdésében 
 
Melléklet: Alapszabály, Tagfelvételi kérelem 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történ  
csatlakozás kérdésében 
 
EL TERJESZT : Monostori Zsolt, képvisel  (Dr. Markovics Boglárka, jegyz ) 
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
 
Tisztelt képvisel -testület! 
 
2015.05.08-án a Mária Út Közhasznú Egyesület képviseletében Lendvai József 
önkormányzati koordinátor elektronikus levél formájában kerete meg Harkány Város 
Önkormányzatát azzal, hogy az eredetileg magánszemélyek által létrehozott civil 
szervezetben az önkormányzatok taggá válásának lehet ségét ajánlja fel.  
 
Az Egyesület tagjai az önkormányzatok szerepvállalásával kívánják er síteni a hazai 
zarándokturizmus fejl dését. A tagság felvállalásával az önkormányzatok turisztikai 
koncepciójában a turizmus egy új szeglete jelenhet meg, amely végs  soron hozzájárulhat a 
település pályázati lehet ségeinek további b vüléséhez, munkahelyek létesítéséhez stb.  
 
A tagsággal járó kötelezettségek az Alapszabály megfogalmazása szerint jelenleg általánosak, 
tízezer forint egyszeri belépési díjat kell fizetni; a tagdíj összegének jöv beni alakulásáról 
pedig értelemszer en egyesület legf bb szerve fog dönteni. 
 
Csatoltam az Egyesület önkormányzatok részére készített el terjesztését és az abban foglalt 
határozati javaslatot, a tagfelvételi kérelem formanyomtatványát valamint az Egyesület 
hatályos Alapszabályát.  
 
Kérem a T. Képvisel -testületet az el terjesztés megtárgyalására! 

Harkány, 2015. május 19. 

 

Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
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EL TERJESZTÉS 

a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történ  csatlakozásról 
 

Tisztelt Képvisel -testület / Közgy lés! 

A Mária Út Közép-Európán átível  zarándok- és turistaút-hálózat. A hálózat kelet-nyugati 
tengelye az ausztriai Mariazellt l az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon.  
A zarándok- és turistaút-hálózat ötlete 2004-ben merült fel. A Mária Út kialakítására, 
fenntartására és fejlesztésére, a magyar keresztény és kulturális hagyományok 
népszer sítésére 2006-ban magánszemély alapítók létrehozták a Mária Út Közhasznú 
Egyesületet, rövidített nevén: MUTKE (a továbbiakban: Egyesület), amelynek alapszabálya 
jelen el terjesztés mellékletét képezi. A Mária Útról részletes információk találhatóak a 
http://mariaut.hu/ oldalon, az el terjesztés mellékletei a http://mariaut.hu/tart-index-222-
1/Onkormanyzatok linkr l tölthet k le.  

Az Egyesület segítségével jött létre Romániában és Szlovákiában a helyi Mária Út Egyesület 
és az elmúlt id szakban kiépült a Mária Út kelet-nyugati egyik f vonalának alapvet  
rendszere. A zarándoklás jelent s mozgalommá vált, annak ellenére, hogy tíz éve még a 
fogalom sem volt használatban. A legutóbbi, 2014-es 1úton rendezvényen már huszonkétezer 
ember vett részt (http://1uton.mariaut.hu). 
A Mária Út összeköt 400 települést, több országot, képes fellendíteni a zarándokturizmust. 
Magyarország jelenleg nem használja ki a vallási turizmusban rejl  lehet ségeket. További 
el nye, hogy tiszta, nem okoz környezeti terhelést és az újonnan kialakítandó szálláshelyek 
révén kiemelked  eszköze lehet a vidékfejlesztésnek, a kevésbé látogatott vidéki térségek 
feltárásának, valamint a munkahelyteremtésnek.   

A Mária Út m ködtetését eddig néhány magánszemély vállalta fel, de a fejl dés és a valódi 
társadalmi cél elérése érdekében az alapító szervezet új szintre kívánja emelni a m ködtetést, 
a helyi önkormányzatok bevonásával. Szintén jelen el terjesztés mellékletét képezi a vallási 
turizmus fellendítésének programja, amelyet az Egyesület dolgozott ki.  

Hosszú távú célok között szerepel a zarándokszállás hálózat kialakítása, a fenntartható 
szervezeti és gazdasági m ködési feltételek megteremtése, a hazai és nemzetközi marketing 
felépítése. A célok megvalósításához vezet  út egyik lehetséges eszköze az önkormányzatok 
belépése az Egyesületbe. Az önkormányzatok beépíthetik terveiket a turisztikai 
koncepciójukba, a költségvetésükbe, lehet ségük van helyi turisztikai anyagok készítésére, 
további pályázati források igénybevételére, önkormányzati társulások létrehozására stb. 

 
A MUTKE az együttm köd  és csatlakozó önkormányzatokat a Mária Út fejlesztéséhez 
szükséges pályázati lehet ségeik (TOP, Leader, ROP, Ginop, stb) elérésében támogatni tudja, 
és azokban velük együttm ködik. Reményeink szerint a Mária Út önkormányzati közössége 
nagyobb hatással tud lenni arra, hogy az egyes településeken a szükséges fejlesztések forrásai 
központi, kiemelt fejlesztési programból részben vagy egészben, de biztosítva legyenek. 

Az Egyesület alapszabálya lehet vé teszi intézményi tag (jogi személy vagy jogi személyiség 
nélküli személyegyesülés) csatlakozását az Egyesülethez. A jogi személy akkor csatlakozhat, 
ha elfogadja a szervezet célkit zéseit, alapszabályát és vállalja a tagsággal járó 
kötelezettségeket. A tagszervezet teljes kör  képviseletét a szervezet vezet je vagy a belépési 
nyilatkozatban megjelölt személy látja el.  

http://mariaut.hu/
http://mariaut.hu/tart-index-222-
http://1uton.mariaut.hu)./
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A tagok kötelezettségeit a mellékelt alapszabály 3. § (15) bekezdése tartalmazza részletesen. 
Minden tag köteles az Egyesület által meghatározott tagdíjat annak esedékessége idején 
megfizetni. Jelenleg a tagdíj mértéke jogi személyek esetében a közgy lés által nem 
meghatározott. Belépéskor irányadó azonban az Egyesület elnökségének 2013.03.06-i 
döntése, mely intézményi tag belépéséhez 10.000 Ft/év tagdíjat határozott meg, a tagsági 
jogviszony e tagdíj megfizetését követ en jön létre. 
A kés bbi tagdíjat az önkormányzatok belépésével, az új tagokkal kib vült közgy lés 
határozza majd meg. Az el készít k és a szakért ink véleményét figyelembe véve az 
Egyesület elnöksége a jöv beni önkormányzati tagdíj mértékénél, sávos, a települések 
lélekszámát figyelembe vev  méltányos tagdíjra tesz majd javaslatot.  
Tájékoztatom a Tisztlelt Képvisel -testületet / Közgy lést, hogy magánszemélyként is 
lehet ség nyílik a csatlakozásra, a magánszemélyek tagfelvételi kérelme a  
http://mariaut.hu/tart-farticle-9-100-1/Egyesuleti_Dokumentumok_Listaja helyr l tölthet  le. 

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet / Közgy lést az el terjesztés megvitatására, és az alábbi 
határozati javaslat elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

…………….. Önkormányzatának Képvisel -testülete / Közgy lése 

1. kéri a felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesületbe (8200 Veszprém, Házgyári út 7., 
a továbbiakban: Egyesület), intézményi tagként; 

2. nyilatkozik, hogy ……………. Önkormányzata teljes kör  képviseletét az 
Egyesületben …………..  látja el, a megbízás visszavonásig érvényes; 

 
Határid : döntést követ  1. munkanap 
Felel s: ………………………. 
 
…………………….., 2015. ………………………... 
  

http://mariaut.hu/tart-farticle-9-100-1/Egyesuleti_Dokumentumok_Listaja


Mária Út Közhasznú Egyesület 
Alapszabálya 

a 2014. május 14-i módosításokkal egységes szerkezetben 
 
 
Praeambulum. 
Mi, Mária országának keresztény állampolgárai, Mária, a magyarok Nagyasszonya iránti 
tiszteletb l, elkötelezettséget vállalva az országon átível , Kelet és Nyugat Európa között 
hidat képez , Csíksomlyót Mariazellel összeköt  Mária zarándokút kialakítására, 
fenntartására és fejlesztésére és az ország Mária kegyhelyeinek népszer sítésére, 
törekedvén a magyar keresztény és kulturális hagyományok hirdetésére közös 
elhatározással és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelel en Mária út Közhasznú 
Egyesület néven társadalmi szervezetet hoztunk létre, mely jogi személy. Az Egyesület – 
azóta többször módosított – alapszabályát a 2006. március 22. napján megtartott alakuló 
küldöttgy lés állapította meg. 
A 2014. május 14. napján egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a Polgári 
Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról és a civil szervezetek m ködésér l és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatályos rendelkezései alapján készült. 
 
1. § Általános rendelkezések 
 
(1) Az Egyesület neve: Mária út Közhasznú Egyesület  
(2) Az Egyesület hivatalos rövidített neve: MUTKE 
 
(3) Az Egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 7. 
(4) Az Egyesület fióktelepe 3053 Kozárd, F  u. 12. 
 
(5) Az Egyesület bélyegz je: Az Egyesület nevét , címét és adószámát tartalmazza.  
 
(6) Az Egyesület országosan fejti ki tevékenységét. 
 
(7) Az Egyesület közhasznú jogállású egyesület. 
 
 
2. § Az Egyesület célja és tevékenységi köre 
 
(1) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesületet a tagok vezetik és irányítják jelen 
Alapszabály el írásai szerint.  
 
(2) Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 
3. tudományos tevékenység, kutatás. 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.  
5. kulturális tevékenység. 
6. kulturális örökség megóvása. 
7. m emlékvédelem. 
13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 
magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység. 
19. euro-atlanti integráció el segítése. 
 



Az egyesület a fenti közhasznú tevékenységeit – többek között  
- a 2004. évi CXXXIV. törvény 5. § (3) bekezdése  
- a 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) bekezdése és 4. § (1) bek. a-u) pontok 
- az 1991. évi XX. törvény 121. § a-b) pontok  
- 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pont és 23. § (4) bek. 13. pontja, 

(5) bek. 17. pontja, 115. § a-i) pontok, 163. § (1) bekezdése,  
- 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése, 61/B. § (3) bekezdése 
- 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdése 
- 1997. évi LXXVIII. törvény 57/A. § (2) bekezdés 
által el írt közfeladatokhoz kapcsolódóan, azok megvalósítása érdekében végzi. 

 
(3) Az Egyesület célja: 
Az Egyesület legfontosabb célja, hogy feltárja, ápolja a Magyarországi Mária 
kegyhelyeket, létrehozza a Magyarországon átível  Mária. Zarándokutat, zarándoklatokat 
szervez és részt vesz az ehhez elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások 

ködtetésében. Célja továbbá a hitélet támogatása, megismertetni és elmélyíteni a 
„Mária Országa" kultuszt. a keresztény élet értékrendjét Magyarország lakosságával, a 
célokkal kapcsolatban kiadványokat hoz létre. Az Egyesület célja továbbá, hogy 
létrehozza és er sítse a kapcsolatot és együttm ködést nemzetközi mozgalmakkal, illetve 
más országok hasonló célú szervezeteivel. 
 
(4) Céljainak megvalósítása érdekében az Egyesület további feladatainak tekinti a 
következ ket:  
- Magyarország keresztény, kulturális értékeinek feltárása, kutatómunka végzése.  
- Magyarország keresztény, kulturális és természeti kincseinek népszer sítése.  
-Az egyesület céljai programszervezés, gyalogosútvonal fenntartása, zarándoklatok 
népszer sítése 
-A környezettudatosság fejlesztése, a természet védelmének el térbe helyezése  
- Segítségnyújtás, tájékoztatás, minden érdekl nek 
- Kapcsolattartás keresztvény, m emlékvédelmi, természetjáró, illetve kartográfiai 
szervezetekkel 
- Zarándoklatok, gyalogtúrák szervezése, népszer sítése. 
 
(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet bárki számára, tagságtól függetlenül lehet vé 
teszi, hogy részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
(6) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú vagy a létesít  okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenységének 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, Gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesít  okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 
 
3. § Tagsági viszony 
 
(1) Az Egyesület tagjai az alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok.  
 
(2) Az alapító tagok azok, akik az Egyesületet létrehozták. 
 
(3) Az Egyesület rendes tagja lehet: 
 



a.)Egyéni tag: Bármely keresztény magyar vagy külföldi állampolgár, aki 
Magyarországon letelepedett, illet leg magyarországi tartózkodási engedéllyel 
rendelkez  nem magyar állampolgár, valamint más nem magyar állampolgár is tag 
lehet, ha - nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, 
-14. életévét betöltötte, 
- az Alapszabály rendelkezéseit elfogadja, 
- két rendes tag ajánlja és 

 tagi kötelmeinek teljesítésére belépési nyilatkozatában kötelezettséget vállal, 
     - az Alapító nyilatkozatot és az Alapító okirat rendelkezéseit elfogadja. 

A tagsági viszony önkéntes, a belépési nyilatkozat aláírásával és a tagdíj 
befizetésével jön létre. 
A természetes személyek éves tagdíját az elnökség javaslata alapján a 
küldöttgy lés határozza meg.  

 
b.) Intézményi tag: jogi személy, avagy jogi személyiséggel nem rendelkez  
személyegyesülés (intézmény, gazdasági és társadalmi szervezet) amely elfogadja 
a szervezet célkit zéseit, alapszabályát, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. 
A tagszervezet, tagintézmény teljes kör  képviseletét a szervezet illetve az 
intézmény vezet je, vagy a belépési nyilatkozatban megjelölt személy látja el. 
Megbízása a szervezeti, intézményi visszavonásig érvényes. 

 
- A jogi személy, avagy jogi személyiséggel nem rendelkez  személyegyesülés 
éves tagdíját az elnökség javaslata alapján a küldöttgy lés határozza meg. 
 
- Az intézményi tagot az intézmény vezet je vagy felhatalmazott munkatársa 
képviseli, akire az egyéni tagokkal kapcsolatos szabályok érvényesek. Intézményt 
képvisel  személy tisztségre csak akkor választható, ha az egyesületnek egyénileg 
is tagja. Az intézményi tag egyéb jogai és kötelezettségei azonosak az egyéniével. 

 
(4) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, avagy jogi 
személyiséggel nem rendelkez  személyegyesülés (intézmény, gazdasági és társadalmi 
szervezet), aki vagy amely az Egyesület Alapító Nyilatkozatában foglalt elveket, valamint a 
jelen Alapszabály rendelkezéseit elfogadja és az Egyesület javára vagyoni hozzájárulást 
teljesít. 
 
(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akinek az egyesületi 
célok érdekében kifejtett kiemelked  tevékenységéért az Egyesület Elnöksége 2/3-os 
többséggel tiszteletbeli tagi címet adományoz. 
 
(6) A rendes, a pártoló és a tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei azonosak - azzal, 
hogy a tiszteletbeli és a pártoló tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal 
vesz részt és vezet  tisztségvisel vé nem választható. A pártoló tag jogait képvisel je 
útján is gyakorolhatja. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, a pártoló tag pedig 
csak vagyoni hozzájárulást teljesít. 
 
(7) Az egyesületi tagság megsz nik: 
 
- a természetes személy tag halálával, illet leg a nem természetes személy tag jogutód 
nélküli megsz nésével, 
- a kilépés írásbeli bejelentésével, 
- kizárással, 
- ha az Egyesület megsz nik. 



 
(8) Az Egyesületb l történ  kizárásra irányuló javaslatot bármely tag írásban, az 
Elnökségnél terjesztheti el . A kizárást kimondó határozatot az Elnökség hozza meg. E 
határozat meghozatala el tt az érintett tagot meg kell hallgatni és részére a védekezés 
lehet ségét biztosítani kell. Az Elnökség a határozatát köteles megindokolni. 
 
(9) A kizárást kimondó határozattal szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet a 
Küldöttgy lés bírál el. E határozat a tagsági jogok gyakorlását felfüggeszt  hatályú. 
 
(10) Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség 
részére történt bejelentéssel egyez  id pontban hatályos. 
 
(11) A Küldöttgy lés min sített többségi határozattal, a jelenlév , szavazati joggal 
rendelkez  tagok legalább kétharmados szavazat-többségével az Egyesületb l kizárhatja 
azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból ered  kötelezettségét ismételten vagy 
súlyosan megszegi, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az 
Alapszabállyal össze nem egyeztethet  magatartást tanúsít, illetve tevékenységével 
akadályozza, vagy veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását, avagy bármely 
módon az Egyesület érdekeivel ellentétes. A kizárás ellen a kizárt tag írásban jogorvoslati 
kérelmet nyújthat be, amelyet a Küldöttgy lés elbírál. 
 
(12) Ha a tag három hónapnál régebben lejárt esedékesség  tagdíjat írásbeli felszólításra 
sem fizette be, a nyilvántartásból törölni kell. A törlést kimondó határozat meghozatala 
el tt 8 nappal az Elnökség írásban felszólítja a tagot a tagdíj megfizetésére. A törlésr l 
els  fokon határozatot az Elnökség hozhat, a törlés ellen a törölt tag írásban jogorvoslati 
kérelmet nyújthat be, amelyet a Küldöttgy lés bírál el. 
 
(13) A kizárásról, illetve a pártoló tagi cím megvonásáról szóló határozat csak azt 
követ en hozható meg, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére 
lehet séget biztosítottak védekezésének el terjesztésére' és az enyhít  vagy ment  
körülmények ismertetésére. A Küldöttgy lés ezen kötelezettsége a pártoló tagság nem 
meghosszabbításából származó megsz nésére nem vonatkozik. 
 
(14) A tagok jogai 

 az Egyesület minden tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és 
rendezvényein, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti egyes 
kérdések megvitatását és a szavazásra feltett ügyekben szavazhat. 

 A szavazati jog nem korlátozható és feltételekhez nem köthet . 
 Minden tagnak választójoga van és bármely tisztségre megválasztható, a 

tiszteletbeli és a pártoló tag nem választhat és tisztségre nem választható. 
 A tagok az Egyesület törvénysért  határozatait a vonatkozó jogszabályok szerint 

megtámadhatják. 
 
(15) A tagok kötelezettségei: 
 

 az Egyesület Alapszabályát és bels  szabályzatait, valamint az Egyesület szervei 
által hozott határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, 
értékrendjét tiszteletben tartani, minden tag (kivéve a tiszteletbeli tagot) köteles az 
Egyesület által meghatározott tagdíjat annak esedékessége idején megfizetni, 

 az Egyesület Küldöttgy lésének a tagokra nézve kötelez  határozatai szerint 
eljárni, 



 minden tag (a pártoló tag személyesen, vagy képvisel je útján) köteles végrehajtani 
az Egyesület által rárótt, vagy az önmaga által vállalt feladatokat, valamint köteles 
az Egyesületet szellemiekben tev legesen (lehet ségeihez képest anyagilag is) 
segíteni. 

 
 
4. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenség 
 
(1) Az Egyesület testületi szervei; a.) a Küldöttgy lés, b.) az Elnökség,c.) a Felügyel  
bizottság (a 7. §-ban rögzített esetekben)  
 
(2) Az Egyesület – létszámának gyarapodásával - további szervezeti egységeket (területi 
és helyi szerveket, illet leg a jogszer en folytatott gazdasági tevékenysége 
megnövekedése esetén számvizsgáló bizottságot) hozhat létre. 
 
(3) Vezet  tisztségvisel  az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv képességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Ha a vezet  tisztségvisel  jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezet  tisztségvisel i feladatokat nevében ellátja. A vezet  
tisztségvisel kre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A vezet  tisztségvisel  ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezet  tisztségvisel  az, akit b ncselekmény elkövetése miatt joger sen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el élethez f  hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezet  tisztségvisel  az, akit e foglalkozástól joger sen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól joger s bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezet  tisztségvisel je nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id tartamig nem lehet vezet  tisztségvisel  
az, akit eltiltottak a vezet  tisztségvisel i tevékenységt l. 
 
(4) Az Egyesület döntéshozó szervének, valamint ügyvezet  szervének 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
a) a határozat alapján kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más el nyben részesül, illetve a megkötend  jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehet  nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít  okiratnak megfelel  cél szerinti 
juttatás. 
c) akivel a határozat szerint szerz dést kell kötni; 
d) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
e) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 
vagy alapítója; 
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll. 
 

(5) Az Egyesület megsz ntét követ  három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezet  tisztségvisel je az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet 
vezet  tisztségvisel je volt - annak megsz ntét megel  két évben legalább egy 
évig - 

- amely jogutód nélkül sz nt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelent s összeg  adóhiányt tárt fel, 



- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesít  bírságot szabott ki, 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjér l szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 
(6) A vezet  tisztségvisel , illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet 
el zetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidej leg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 
 
5 § A Küldöttgy lés szervezete 
 
(1) A Küldöttgy lés az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességéb l áll. 
 
(2) A Küldöttgy lés kizárólagos hatásköre: 

 az Alapszabály megállapítása, módosítása, 
 az Elnökség és esetlegesen a felügyel  bizottság tagjainak megválasztása, illetve 
visszahívása, 

 az egyéni tagok tagdíjának  megállapítása 
 az Egyesület éves költségvetésének és az annak végrehajtásáról szóló éves 
beszámoló elfogadása, és a közhasznúsági mellékletének az elfogadása,  

 az Alapszabály 3. §-a szerinti jogorvoslatok elbírálása, 
 az Egyesület megsz nésének (jogutód nélküli és jogutódlássalkimondása, 
  az Elnökség éves beszámolójának elfogadása 
 amit jogszabály a Küldöttgy lés feladataiként meghatároz. 

 
 
6. § Az Elnökség szervezete 
 
(1) Az Elnökség az Egyesület ügyvezet  szerve. Az Elnökség tagjai: 
 
 
Az Elnökség tagjai: 
 
Elnök: Dr. Szabó Tamás, 8220 Balatonalmádi, Bokréta u. 1. 
  
Elnökségi tagok: Bencsik János, 2800 Tatabánya, Komáromi utca 17. 1/5. 
   Geiger József, 1238 Budapest, H sök tere 45.                                                                                           
   Fehér Péter, 2800 Tatabánya, Bárdos lp. 4/a 2/6 
   Bernáth Mária 1237. Budapest, Temet  sor 25.                                                                                                 
   
 
 
(2) Az Elnökség hatásköre: 
 

 Küldöttgy lések között meghozza mindazokat a döntéseket, amelyek nem tartoznak 
a Küldöttgy lés kizárólagos hatáskörébe, 

 végrehajtja a Küldöttgy lés határozatait, 
  meghatározza az Egyesület szakmai, tudományos, hitéleti és közéleti 
tevékenységének programját, 

 javaslatot tesz a Küldöttgy lésnek az Egyesület évi költségvetésére, 
kötelezettségvállalásokra, 

  kapcsolatokat tart bel- és külföldi egyházi, valamint egyéb szervezetekkel, 



  dönt a tagfelvételr l és a tiszteletbeli tag megválasztásáról,  
 javaslatot tesz a tagok éves tagdíjára 
 véleményt nyilvánít a Küldöttgy lés el tt a jelen Alapszabályban szabályozott 
visszahívás alkalmazása tárgyában, 

 évi munkájáról, valamint az Egyesület gazdálkodásáról évente beszámol a 
Küldöttgy lésnek. 

  az Egyesület m ködésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki 
beszámolókba, a közhasznúsági mellékletekbe, valamint a korábbi küldöttgy lési 
határozatokba való betekintés biztosítása az érdekl  tagok részére, a 
közhasznúságimelléklet tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a 
Küldöttgy lés elé terjesztése. 

 az Elnökség elkészíti a Szervezeti M ködési Szabályzatot 
 döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Küldöttgy lés 
kizárólagos hatáskörébe, illetve amit jogszabály az ügyvezetés feladataként 
meghatároz vagy az ügyvezetés hatáskörébe utal. 

 
7. § A Felügyel  Bizottság 
 
Kötelez  Felügyel  Bizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes 
személy, vagy ha a tagság létszáma a száz f t meghaladja. Amennyiben az Egyesület 
éves bevétele meghaladja az ötven millió forintot, az ügyvezet  szervt l elkülönült 
Felügyel  Bizottság létrehozása akkor is kötelez , ha ilyen kötelezettség más 
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 
 
 
 
8.§ Az Egyesület Helyi csoportjai 
 
(1) Az Egyesület tagjai helyi csoportokat hozhatnak létre. Ezek a szervezeti egységek nem 
jogi személyek. 
 
(2) A Helyi csoport megalakulását legalább 10 személynek kell írásban kezdeményeznie, 
ezután lehet összehívni az alakuló Taggy lést. A Helyi csoport megalakulása az Egyesület 
Elnökének írásos visszaigazolásával történik. Amennyiben a Helyi csoport létszáma 10 

nél kevesebbre csökken, a Helyi csoport automatikusan megsz nik, a megmaradó 
tagság más Helyi csoporthoz kérheti átvételét. A Helyi csoport legf bb szerve a helyi 
taggy lés. A Helyi csoportot annak elnöke vezeti,  képviseli. A Helyi csoport 
tisztségvisel i 1 f  elnök, 1 f titkár. A helyi tisztségvisel k mandátuma 3 év. 
 
(3) Amennyiben az Egyesület tagsága meghaladja az 500 f t, a Helyi csoportok az 
Egyesület Küldöttgy lésére küldötteket delegálhatnak. 
 
 
9. § Tisztségvisel k 
 
(1) Az Egyesület vezet  tisztségvisel i: 
- Elnök, Elnökségi tagok 
 
(2) Az Elnök képviseli az Egyesületet a hatóságok el tt és harmadik személyekkel 
szemben; kapcsolatot tart fenn partnerszervezetek Elnökeivel, a Magyar Katolikus 
Egyházzal, valamint irányítja és összefogja az Elnökség tevékenységét, továbbá elnököl 



az Elnökségben. Akadályoztatása esetén az Elnök a helyettesítésével valamelyik 
elnökségi tagot bízhatja meg. 
 
 
(3) Az Egyesület tisztségvisel inek megbízatása négy évre szól. A tisztségvisel k 
újraválaszthatók. 
 
(4) A Küldöttgy lés által választott tisztségvisel k a Küldöttgy lés által visszahívhatók. Az 
a tisztségvisel , aki az Egyesület céljainak megvalósulását jelent s mértékben 
veszélyezteti, vagy akadályozza és e tevékenységével az Elnökség írásbeli felszólítása 
ellenére sem hagy fel, aki hív  katolikushoz és az Egyesületben viselt tisztségéhez 
méltatlan magatartást tanúsít, valamint aki feladatát bármely okból akár véglegesen, akár 
hosszabb id n át ellátni képtelen - tisztségéb l a Küldöttgy lésen jelenlév k 2/3-os 
többséggel meghozott határozatával visszahívható. A visszahívást erre irányuló írásbeli 
indítványnak kell megel znie, amelyet az Egyesület bármely tagja az Elnökségnél 
terjeszthet el . 
 
(5) A lemondás nem visszavonható, az a beérkezés napjával hatályos. 
 
(6) Megüresedett tisztség betöltésér l 60 napon belül választás útján kell gondoskodni.  
 
10. § Az Egyesület m ködésének általános szabályai 
 

 Az Egyesület a m ködését a jelen Alapszabályban rögzített célok érdekében, a 
jelen Alapszabályban meghatározott tevékenység útján, valamint a Küldöttgy lés 
és az Elnökségi üléseken meghozott határozatok alapján fejti ki. 

 
 Az Egyesület m ködésével kapcsolatos okiratokba az Egyesület székhelyén bárki 

betekinthet. A betekintés iránti kérelmet az Elnökségnél kell 15 nappal korábban 
el terjeszteni. A betekintési kérelem csak hatályos jogszabályi rendelkezésbe 
ütközés esetén tagadható meg. 
 

 Az  Egyesület m ködése, szolgálgatásai igénybevétele módját, valamint az 
Egyesület közhasznúsági mellékletének, beszámolójának közzétételét az Elnökség 
az Egyesület hivatalos honlapján és a Veszprém Megyei Naplóban, mint 
napilapban teszi közzé. Amennyiben az Elnökség a jogszabályokon alapuló 
kötelez  egyesületi közlemények, beszámolók, jelentések közzétételét az el bbi 
napilaptól eltér  újságban szándékozik megjelentetni, úgy ezen korrekciót 
ugyancsak a Veszprém Megyei Naplóban teszi közzé. 

 
 
11. § A Küldöttgy lés m ködése 
(1) A rendes Küldöttgy lést évente egyszer az Elnök hívja össze. A Küldöttgy lések 
nyilvánosak. 
 
(2) A Küldöttgy lés résztvev i az alapító és a rendes tagok. Amíg az Egyesület tagjainak 
száma nem éri el az 500 f t, az alapító és a rendes tagok gyakorolják a Küldöttgy lés 
jogait.  
 
(3) Attól az id ponttól kezd en, amikor az Egyesület tagjainak száma el ször 
meghaladja az 500 f t, a küldötteket a Helyi csoport Taggy lése közvetlenül választja. 
 



(4) A rendkívüli Küldöttgy lést az, Elnök akkor köteles összehívni, 
- ha azt az Elnökség, vagy a tagok több mint 1/3 része az ok(ok) és a cél megjelölésével 
írásban kezdeményezi, 
- ha azt az arra jogosult szerv elrendelte. 
 
(5) A rendkívüli Küldöttgy lést a kezdeményezés beérkezését l számított 30 napon belül 
össze kell hívni. Amennyiben az Elnök a rendkívüli Küldöttgy lést nem hívja össze, azt a 
kezdeményez  tagok megbízottja 15 napos id közzel összehívhatja. 
 
(6) A Küldöttgy lés összehívása során úgy kell eljárni, hogy a meghívót ajánlott levél, 
telefax, vagy email útján, illetve más bizonyítható módon kell a tagok részére megküldeni 
oly módon, hogy a meghívók elküldése és a Küldöttgy lés napja között legalább nyolc 
napnak kell lennie. A meghívónak tartalmaznia kell a ;Küldöttgy lés helyét és id pontját, 
napirendjét, továbbá azt, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttgy lés a 
megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes, napirendje a meghívóban 
közölt napirenddel egyezik és meg kell adni az esetleges megismétlés id pontját. 
 
(7) A Küldöttgy lésen az Egyesület tagjai vehetnek részt, valamint azok, akiket az Elnök, 
vagy az Elnökség a Küldöttgy lésre meghívott. A meghívottak részére tanácskozási jog 
biztosítható. 
 
(8) A Küldöttgy lés határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak több mint fele jelen 
van. Határozatképtelenség esetén; a megismételt Küldöttgy lést - változatlan napirend 
mellett - az eredeti id pontot követ  nyolc napon belül kell megtartani. 
 
(9) A Küldöttgy lésen az Elnök vagy a Küldöttgy lés kezdetén megválasztott tag (levezet  
elnök) elnököl. 
 
(10) A Küldöttgy lésr l jegyz könyvet kell felvenni. A jegyz könyvet a Küldöttgy lés 
kezdetén megválasztott tag (jegyz könyvvezet ) készíti. A jegyz könyvet a 
jegyz könyvvezet , a levezet  elnök és a F titkár együttesen írja alá. A Küldöttgy lés 
döntéseit az érintettekkel írásban igazolható módon, a nyilvánossággal az Alapszabály 10. 
§ (3) bekezdésében írtak szerint közli. 
 
(11) Az Elnök köteles nyilvántartást vezetni a Küldöttgy lésen készült jegyz könyvbe 
foglalt határozatokról (Határozatok könyve), amelyb l a döntések tartalma, id pontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és az ellenz k számaránya (nyílt szavazás esetén a 
személyük is) megállapítható. 
A Határozatok könyvét az Egyesület székhelyén kell elhelyezni, annak megismerésére az 
Alapszabály 10. § (3) bekezdésben írtak vonatkoznak. 
 
(12) A Küldöttgy lés a határozatait szavazás útján hozza meg a következ k szerint: 
• a szavazás nyílt, kivétel; a tisztségvisel k megválasztása és visszahívása ügyében 
 történ  szavazás esetén, és ha a Küldöttgy lés a jelenlév k 2/3-os többségével így 
 döntött, ekkor titkos szavazást kell tartani. 
 
(13) A határozatok meghozatala egyszer  többséggel történik, kivéve az alábbi ügyeket: 
• az Egyesület éves beszámolójának elfogadása, az Elnökség éves beszámolójának 
elfogadása, a tisztségvisel k visszahívása, tagok kizárása tárgyában a Küldöttgy lés 2/3-
os többséggel, 
• az Alapszabály módosítása ügyében a jelenlév  tagok 3/4-es szótöbbséggel, 



• az Egyesület céljainak módosításához és az Egyesület megsz nésér l szóló döntés 
meghozatalához a szavazati joggal rendelkez  tagok 3/4-es többséggel 
hozott határozata szükséges. 
 
 
12. § Az Elnökség m ködése 
 
(1) Az Elnökség - melynek ülései nyilvánosak - az üléseit szükség szerint, de legalább 
negyedévenként tartja, azt esetenként az Elnök hívja össze. Az elnökségi ülés 
összehívása sürg s esetben történhet távbeszél , faxküldemény és e-mail útján is, 
azonban az elnökségi tagoknak címzett meghívónak ilyen esetben legalább három nappal 
a határnap el tt meg kell érkeznie. 
 
(2) Az elnökségi ülésen az Elnökség tagjai és azok vehetnek részt, akiket az Elnök, vagy 
Elnökség az ülésre tanácskozási joggal meghívott. 
 
(3) Az Elnökség ülése határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele megjelent. Az 
Elnökség a határozatait jelenlév  tagjainak egyszer  szótöbbségével hozza meg. Az 
Elnökségi határozatokat is be kell vezetni a Határozatok Könyvébe. 
 
(4) Az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közlését írásban, postai úton is köteles 
megtenni, míg a nyilvánosságra hozatal módjára a 10.§ (3) el írásai vonatkoznak. 
 

 Egyebekben az Elnökség m ködésére - ami a napirend közlés módját, az ülésr l 
készült jegyz könyv tartalmát, a határozatok nyilvánosságra hozatalának módját és az 
iratbetekintést illeti - a Küldöttgy lésre vonatkozó rendelkezések irányadók. 
 
(6) Az Elnökség határozza meg a képviselettel, jelképhasználattal kapcsolatos jogokat. 
 
13. § A Helyi csoportok m ködése 
 
(1) A Helyi csoport Taggy lését a helyi csoport elnöke hívja össze a hely, az id pont és a 
napirendi pontok megjelölésével, a kitt zött id pont el tt legalább 8 nappal. Az összehívás 
írásban postai úton illetve telefax, vagy e-mail útján történhet. A Taggy lést össze kell 
hívni akkor is, ha a tagság egyharmada, az ok és cél megjelölésével írásban kéri. A 
Taggy lést a Helyi csoport elnöke vezeti. Évente legalább egy Taggy lést kell tartani. A 
Helyi csoport programjai, rendezvényei nem min sülnek Taggy lésnek. 
 
(2) Az Egyesület Küldöttgy lésére a küldötteket a Helyi csoportok Taggy lése nyílt 
szavazással, 3 évre választja.  
 
(3) A Helyi csoport elnöke irányítja a Helyi csoportot a taggy lések közötti id szakban a 
titkár segítségével, aki gondoskodik a Helyi csoport gazdálkodásának pontos 
dokumentálásáról, adatainak naptári negyedévente, a negyedévet követ  hónap 10. 
napjáig pontos megküldésér l az Egyesület Elnökének. A Helyi csoport tisztségvisel it a 
Helyi csoport saját taggy lésén visszahívhatja. 
 
(4) A Helyi csoport önállóan tagdíjat nem szedhet. Gazdálkodását az Egyesület 
Küldöttgy lése által elfogadott éves költségvetés alapján végzi. 
 
(5) A Helyi csoport a tagjairól név szerinti nyilvántartást vezet, melyet havonta, a 
tárgyhónapot követ  hónap 10. napjáig megküld az Egyesület Elnökének. 



 
(6) A Helyi csoport elnöke gondoskodik arról, hogy a Küldöttgy lésre küldött személyek 
változását 30 napon belül az Egyesület Elnöke felé írásban jelezze. 
 
 
14. § Az Egyesület gazdálkodása 
 
(1) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekb l és esetleges egyéb 
bevételekb l gazdálkodik. 
 
(2) A tagdíj összegét és a befizetésének határidejét a Küldöttgy lés, a pártoló tagsági díj 
minimális összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg. A rendes és 
pártoló tagok befizetéseir l az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást 
vezet. A rendes és pártoló tagok a tagdíj, illetve a pártoló tagsági díj megfizetésén túl az 
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
(3) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
(4) Az Egyesület vagyona célvagyon, amely a tagok között fel nem osztható, és amely 
kizárólag az Egyesület céljai érdekében használható fel. 
 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységéré fordítja. 
 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-
készítési kötelezettsége nincsen. 
 
(7) Az Egyesülettel, mint közhasznú szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv 
közszolgáltatási szerz dést köthet. 
 
(8) Az Egyesület a vezet  tisztségvisel t, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 
hozzátartozójárt - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet  szolgáltatások, illetve az 
Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesít  okiratnak megfelel  
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesít  értékpapírt nem bocsáthat 
ki. 
 
(10) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztet  mérték  hitelt nem vehet fel. 
 
(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az Ectv. 27-30. §-
ai irányadók. 
 
(12) Az Egyesületet a tagok els dlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, 
és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a 
céljainak elérését el segítend  és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztet  módon 
folytathat. 
 

 Az Egyesület m ködése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellen rzési 
jogkört gyakorol. 

 



15. § Az Egyesület képviselete 
 

(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt kivétellel. 
 
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen 
jogosult rendelkezni. 
 
16. § Záró rendelkezések 
 
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ectv., illet leg a 
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelel en irányadók. 
 
(2) Jelen Alapszabály egyben az Egyesület Szervezeti és M ködési Szabályzata is. 
 
(3) Az Egyesület Küldöttgy lése a 2014. május 14. napján hozott határozatával az 
alapszabályt – abban a módosításokat változáskövet vel jelölve – módosította, illetve 
hozzáigazította azt a Ptk., valamint Ectv. hatályos rendelkezéseihez, elérve ezáltal, hogy 
az Egyesület, mint az Ectv. hatálybalépése el tt nyilvántartásba vett közhasznú jogállású 
szervezet megfeleljen az Ectv. szerinti feltételeknek, és kezdeményezhessék az Ectv-nek 
megfelel  közhasznúsági nyilvántartásba vételét. 
 
 
Kelt: ____________________ 
 
 
 
Dr. Szabó Tamás     ____________________ 
 Elnök       jegyz könyvhitelesít  
 
 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem:          Dr Németh Gyula 
________________   ügyvéd 



Tagfelvételi kérelem  
a Mária Út Közhasznú Egyesületbe 

 
Tisztelt jövend  Tagtársunk! 

Az alábbi kérelem kitöltésével kérheti felvételét a Mária Út Közhasznú Egyesület 
tagságába. Kérjük, olvassa el Alapszabályunkat (a www.mariaut.hu honlapon vagy 
irodánkban: Veszprém, Házgyári út 7. megtekinthet ) és amennyiben egyetért céljainkkal, 
szeretettel fogadjuk jelentkezését. Alapszabályunk eligazítást ad a tagfelvételi eljárásról is. 

Köszönti: 

Dr. Szabó Tamás, a Mária Út Közhasznú Egyesület Elnöke 

INTÉZMÉNYI RENDES TAG 
  
Kérelmez  adatai 
 

1 Intézmény neve:  
2  Székhely címe:  
3 Adószáma:  
4 Bankszámlaszáma:  
5 KSH törzsszám v. cégjegyzékszám:  
6 E-mail cím:  
7 Telefon:  
8 Képvisel  neve:  
9 Képvisel  születési dátuma:  
10 Képvisel  telefonszáma:  

  
Kérelmez  nyilatkozatai 

  
a) Elfogadom a Mária Út Közhasznú  Egyesület Alapszabályát. 
b) Elfogadom, hogy az egyesület közgy léseire a hivatalos meghívót vagy 

személyesen az egyesület rendezvényein, vagy elektronikus úton kapom 
készhez. 

c) Elfogadom, hogy tagsági viszonyom a tagfelvételi kérelmem pozitív elbírálása 
után, valamint a tagsági díjnak az Egyesület 10404041-00006690-00000007 
számú bankszámlájára történ  befizetése után jön létre. 

d) Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok valóságnak megfelelnek. 
e) Alulírott kijelentem, hogy Mária Út Közhasznú Egyesület rendes tagja kívánok lenni. 

  
Dátum: ………………………...… 20… ……  …… 
   

  
    aláírás 

    
  

A tagfelvételi kérelem jóváhagyó nyilatkozatai: 
 
  

MUTKE tag   Elnök 
 

http://www.mariaut.hu/


 

 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
4. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 

91/2015.(V.07.) 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

3. oldal Intézkedési terv 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 
 

Tárgy: Éves bels  ellen rzési jelentéshez 
kapcsolódó intézkedési terv elfogadása 
 
Melléklet: Intézkedési terv 



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Intézkedési terv elfogadása a 2014. évi éves bels  ellen rzési 
jelentés és korábbi jelentésekben foglaltakra 
 
EL TERJESZT :Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69.§ (2) bekezdése el írja, hogy a bels  
kontrollrendszer létrehozásáért, m ködtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezet je 
a felel s. 
 
A költségvetési szervek bels  kontrollrendszerér l és bels  ellen rzésér l szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezik a bels  ellen rzési rendszer m ködtetésér l és 
annak feltételeir l.  
 
A képvisel -testület 91/2015.(V.07.) számú határozatával jóváhagyta a bels  ellen r 2014. 
évre vonatkozó jelentését azzal, hogy az annak alapján készül  intézkedési terv a képvisel -
testület elé kerül.  
 
Az intézkedési tervet elkészítettem, azt az el terjesztéshez csatoltuk. Megjegyzend , hogy az 
intézkedési terv nemcsak az éves bels  ellen rzési jelentésben szerepl  megállapításokra 
reagál, hanem orvosolni próbálja a korábban lefolytatott vizsgálatok során feltárt hibákat, 
hiányosságokat is.  
 
Kérem a Képvisel -testületet, hogy az intézkedési tervet tekintsék át, és annak tartalmát 
hagyják jóvá. 

 
Határozati javaslat: 

Bels  ellen rzési jelentésekre megfogalmazott 
intézkedési terv jóváhagyása 

 
Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a hivatkozott bels  ellen rzési 
jelentésekben megfogalmazott hiányosságok/hibák orvoslására a jegyz  által készített 
intézkedési terv tartalmát megismerte, és az abban foglaltakat az el terjesztéssel 
egyez enjóváhagyja. 
 
 
Határid : azonnal 
Felel s : polgármester, jegyz  
 
 
El terjesztés melléklete:  Intézkedési terv 
 
       dr. Markovics Boglárka, jegyz  



 

 

 

Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 

7815Harkány,Pet fiS.u. 2-4. 

Telefon:72/480-100,480-501.Fax:480-518. 

 

Ügyiratszám: 1703-4/2015.  

 

INTÉZKEDÉSI TERV 

Harkány Város Önkormányzata részére a 2014. évi éves 
bels  ellen rzési jelentés, a helyi adók ellen rzésére vonatkozó valamint  

a TÁMOP 3.1.11-12/2 kódszámú („harkányi Óvoda fejlesztése” cím ) pályázat 
bels  ellen rzése kapcsán feltárt hiányosságokra 

 
 

1. srsz. intézkedések – pályázati anyagok nyilvántartásához kapcsolódó 
intézkedések 

2. srsz. intézkedések – helyi adókkal kapcsolatos intézkedések 
3. srsz. intézkedések – Márfa Községi Önkormányzat pénz-és értékkezelése 

 
Srsz. Megállapítás Intézkedés Határid  és 

felel s 
1.a. Projektdossziék tartalma 

nem felel meg a 
4/2011.(I.28.) 
Korm.rend tartalmának  

Hiányzó dokumentumok 
dossziékban történ  
elhelyezésének pótlása, 
pályázati anyagok rendszerezése 
a 0006/2015/VJ sz. ellen rzési 
jelentés szerint 

2015.június 
30.(óvoda pályázatra 
vonatkozóan) 
Pintér-Varga 
Nikoletta, pályázati 
referens 

1.b. beszerzési szabályzat 
hiánya 

szabályzat megalkotása már megtörtént: 
38/2015.(II.25.)sz.KT 
határozattal 

 
1.c. uniós pályázati források 

felhasználásának 
eljárásrendjér l szóló 
szabályzat 

szabályzat megalkotása 2015. június 30.  
Dr. Markovics 

Boglárka, jegyz  

2.a. Gépjárm adó esetében 
hiányoznak a 
mozgáskorlátozott 

az indoklásban feltüntetend k a 
kivet  határozatok iktatószámai 

és a határozatok másolatban 

A folyamatban lév  
ügyekben már 
alkalmazandó 



határozatok elhelyezend k az ügyiratban Nagy K. Kolos 
2.b. Gépjárm adó változások 

jelentése automatikus 
legyen 

Kérelem az okmányiroda felé 
arra, hogy minden hó 20-át 
követ en külön kérelem nélkül 
adják át az adatokat 

2015. június 15. 
Dr. Lázár-Bognár 
Bernadett, aljegyz  

2.c. Adóhátralékok kezelése 
nem megoldott 

Behajtási terv készítése a 
kintlev ségek kezelésére 

2015.június 30. 
Dr. Markovics 
Boglárka, jegyz , Dr. 
Lázár-Bognár 
Bernadett, aljegyz  

2.d.  Adóvégrehajtások 
folyamatának 
egyszer sítése 

Állandó végrehajtóval történ  
szerz déskötés javasolt; a 2.c. 
pontban foglalt intézkedéssel 
összhangban kell megtenni 

2015. június 30. 
Dr. Markovics 
Boglárka, jegyz  

2.e. Hibás IFA-bevallások 
javítása 

A  javításokat  vagy  az  
adózónak/képvisel jének kell 
elvégeznie; vagy hatóság általi 
javítás esetén ennek tényét 
minden alkalommal hivatalos 
feljegyzésben kell rögzíteni. 

Az intézkedési terv 
elfogadásától a 
folyamatban lév  
ügyekben kell 
alkalmazni 
Nagy K. Kolos 

2.f. IFA és IPA 
adónemeknél célszer  az 
önbevallások adatainak 
ellen rzése 

Szúrópróbaszer  ellen rzések 
rendszeres végzése minden 
hónapban  

Kezd  id pont: 
2015.június 30.(IFA) 
2015.augusztus 
31.(IPA) 
Dr. Lázár-Bognár 
Bernadett, aljegyz  

2.g. 35/2008.(XII.31.) PM. 
rendelet 8. melléklete 
2014.01.01-t l nem 
hatályos 

Új IFA-bevallási nyomtatványt 
kell szerkeszteni és alkalmazni 

2015. június 30. 
Dr. Lázár-Bognár 
Bernadett, aljegyz  

2.h. Adótúlfizetések kezelése 
nem megoldott 

A túlfizetések hatékonyabb 
rendezése javasolt - minden 
hónapban egy alkalommal 
ellen rizni kell a túlfizet k 
listáját, és legkés bb a 
következ  hónap 15. napjáig a 
szükséges intézkedéseket 
megtenni (átvezetés vagy 
visszautalás)-err l feljegyzést 
kell felvenni 

2015.július.30, 
napjától 
folyamatosan 
Nagy K. Kolos 

3.a. Id szaki pénztárjelentés 
helyett vezetett 
pénztárnaplón nem 
található meg a 
pénztárellen r aláírása; 
ill. a záró pénzkészlet 
címletjegyzék szerinti 
analitikája 

Javasolt a pénztárnapló 
pénztáros és pénztárellen r általi 
aláírása és a címletjegyzék 
szerepletetése 

2015.évre 
vonatkozóan már 
megvalósítandó 
Képíró Sarolta, 
pénzügyi 
osztályvezet  

3.b. Készpénzállomány 
ellen rzése  

Pénzkezelési szabályzatban meg 
kell határozni rovancsolási 

2015. június 30. 
Képíró Sarolta, 



id pontokat, és azt teljesíteni is 
kell 

pénzügyi 
osztályvezet  

 
Harkány, 2015. május 20. 

 

       Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

 

Az intézkedési tervben foglaltakat a képvisel -testület ……./2015.(V.27.) számú határozatával hagyta 
jóvá. 

Harkány, 2015. május 

       Baksai Endre Tamás, polgármester 
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
6. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
- 

MEGTÁRGYALTA:  
- 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

…. oldal beszámoló 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Támogatásban részesített civil 
szervezetek beszámolója (Baranya-Sakk 
Egyesület, Harkányi Szabadegyetem 
Alapítvány) 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója 
 
EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka jegyz  
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
Harkány Város Önkormányzata 2014. évben több civil szervezetet is támogatásban részesített. 
A képvisel -testület 2015. május 7. napján megtartott ülésén elnapolta a Baranya-Sakk 
Egyesület és a Harkányi Szabadegyetem Alapítvány beszámolójának elfogadását, mivel az 
el terjesztéshez nem voltak csatolva a megfelel  dokumentumok. 
Az el terjesztéshez mellékeltem az alábbi egyesületek beszámolóit:  
Baranya Sakk Egyesület: 500.000.- Ft 
Harkányi Szabadegyetem: 650.000.- Ft 
 
Kérem a képvisel -testületet a beszámolók megtárgyalására. 
 

 
Határozati javaslat: 

 
 A ………………. Egyesület beszámolójának elfogadásáról 

 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete megtárgyalta és az el terjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja a …….. ……Egyesület 2014. évi támogatásról szóló beszámolóját. 

 
 
 
Határid : azonnal 
Felel s : jegyz  
 
 
 
 
 

  Dr. Markovics Boglárka 
   jegyz  





































 

E L  T E R J E S Z T É S 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

2015. május 27-i  napi ülésére 

6. Napirendi pont 

EL TERJESZT : 

 

Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  

AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 

 

Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

Dr. Hohner Éva, igazgatási ügyintéz  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 

 

 

MEGTÁRGYALTA:  

Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 

 

 

 

- 

SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 

HATÁROZAT/RENDELET  

 

 

 

SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: Egyszer  többség 

TERJEDELEM: 

MELLÉKLET: 

 
3 oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA 

 

 

 

POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

Tárgy:Piacon árusító bérl k kérelme bérleti díj 
mérséklése iránt. 

Melléklet: Kérelem. 



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzatának 2015. május 27. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére. 

EL TERJESZTÉS CÍME: Piacon árusító bérl k kérelme bérleti díj mérséklése iránt. 

EL TERJESZT : Dr. Markovics Boglárka jegyz  

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  

        Dr. Hohner Éva igazgatási ügyintéz  

 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 

Önkormányzatunkhoz 2015. április 13. napján kérelem érkezett a piacon árusító bérl kt l, 
melyben kérik, hogy Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete 20%-kal 
mérsékelje az általuk fizetend  bérleti díj összegét. 

Korábban Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a 93/2014. (IX.11.) számú 
határozatával az alábbi döntést hozta: 

 93/2014.(IX.11.) sz. Önk. határozat:  
 

       Harkány Város Önkormányzat Képvisel -
       testülete úgy döntött, hogy a harkányi  
       vásárcsarnok és vásártér azon bérl i számára 
       ad 20 %-os bérleti díj csökkentést 2014. 
       augusztus 1. napjától 2015. március 31.  
       napjáig, akiknek nincs  az önkormányzat felé 
       tartozásuk, vagy aki a 2014. augusztus 1-ig 
       fennálló tartozásukat 2014. október 31.  
       napjáig rendezik. 

       Határid : 2014. október 31. 
       Felel s: Polgármester 
 

A bérleti díj tartozással nem rendelkez  bérl k számára 2015. március 31. napjáig volt 
biztosított a kedvezmény. 

Az el terjesztés mellékletét képezi a piacon árusító bérl k kérelme, amelyben kérésüket 
részletesen megindokolják. Hivatkoznak a gyenge forgalomra, a feketekereskedelem 
növekedésére, az üzlettel bírók költségeinek emelkedésére, az illemhely használati díjának 
emelkedésére, valamint az online pénztárgépek havi és évi felülvizsgálati díjára. 

Jelenleg a befolyt bérleti díjak/hó az alábbiak szerint alakulnak: 

- pavilon bérlet: 202 710,- Ft/hó 
- szervizüzlet bérlet:    150 250,- Ft/hó 



- vásári sátorhely bérlet: 2 515 765,- Ft/hó 
- büfé, virág-pavilon, faház bérlet:  189 790,- Ft  
- összesen:       3 058 515,- Ft/hó 

 
 

Amennyiben a Tisztelt Képvisel -testület úgy határoz, hogy a mellékelt kérelemnek helyt ad, 
az alábbiakkal szükséges számolnia: 

Ezen a jogcímen befolyó bevétel 3.058.515-Ft 20%-kal csökken, azaz 2.446.812 Ft lesz. Azaz 
a kérelem támogatása611.703-Ft/hó bevétel kiesést jelentene az Önkormányzat számára. 

Kérem a tisztelt Képvisel -testületet, a mellékelt kérelmet tárgyalják meg és arról dönteni 
szíveskedjenek! 

 

1. számú  
Határozati javaslat: 

 
 A Harkányi Piacon árusító bérl k bérleti díj mérséklése iránti kérelmének 

megtárgyalása 
 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Harkányi Piacon árusító bérl k bérleti díj 
mérséklésére irányuló kérelmét megtárgyalta és úgy határoz, hogy harkányi  vásárcsarnok és 
vásártér azon bérl i számára  ad 20 %-os/…..%-os bérleti díj csökkentést 2015. ……hó ….. napjától 
2015. ………..hó….. napjáig, akiknek nincs  az önkormányzat felé bérleti díj tartozásuk, vagy aki a 
2015. ……….hó …..napjáig fennálló tartozását 2015………hó …. napjáig rendezi. 

Határid : azonnal 
Felel s: Polgármester 

 
 

2. számú  
Határozati javaslat: 

 
 A Harkányi Piacon árusító bérl k bérleti díj mérséklése iránti kérelmének 

elutasításáról 
 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Harkányi Piacon árusító bérl k bérleti díj 
mérséklésére irányuló kérelmét megtárgyalta és úgy határoz, hogy a piacon árusító bérl k kérelmét 
nem támogatja. 

Határid : azonnal 
Felel s: Polgármester 
 
Harkány, 2015. május 20. 

 

Dr. Markovics Boglárka; jegyz  



 

 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
7. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Markovics Boglárka jegyz  

Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Képíró Sarolta 

pénzügyi osztályvezet  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Döntés az Iskola és Óvoda konyha 
összevonásának kérdésér l 
 
Melléklet: 



El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ  ülésére 
El terjesztés címe:  Döntés az Iskola és Óvoda konyha összevonásának kérdésér l 
El terjesztést készítette: Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
El terjeszt : Dr. Markovics Boglárka jegyz , Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 

 
Harkány Város Önkormányzata jelenleg a kötelez  feladatként ellátandó gyermekétkeztetést és 
szociális étkeztetést két saját konyha m ködtetésével biztosítja. Korábban is felvet dött annak 
gondolata, hogy a két konyha összevonásával költséget lehetne megtakarítani. Az összevonás 
elmaradásának legf bb oka, hogy a napi 650-700 adag elkészítéséhez egyik konyha sem 
rendelkezett m ködési engedéllyel, az iskola konyha el írás szerinti átalakításához, 
felszereléséhez jelent s forrásra lett volna szükség.  
 
A két konyha biztosítja a gyermekétkeztetést, szociális étkeztetést, alkalmazotti igény 
kielégítését, illetve a 30-40 f  küls s kiszolgálást.  
A konyhák esetleges összevonásának gondolata, ez év elején is megfogalmazódott. A kiírásra 
kerül  Óvodai kapacitásb vítést célzó beruházási támogatás lehet séget biztosít arra, hogy az 
iskola konyha korszer sítésével, szükséges átalakítások elvégzésével a két konyha 
összevonásra kerülhessen. 
Az összevonás mellet sok érvet lehet felsorakoztatni. Jelenleg egy élelmezésvezet  látja el a 
két konyha m ködtetését. Nem biztosított a megfelel  ellen rzés. 2015. szeptembert l a 
gyermekétkeztetésnél betartandó el írásokat kötelez  alkalmazni, a megfelelés sok 
odafigyelést, szakértelmet, korszer  élelmezési program alkalmazását kívánja. Összevonás 
esetén az élelmezésvezet  feladatait hatékonyabban tudja ellátni, egy anyagraktárt kell kezelni. 
Az er forrással jobban lehetne gazdálkodni, hatékonyabban meg lehetne szervezni a 
munkafolyamatokat. A konyha korszer sítése lehet vé tenné, hogy a jelenlegi 8 f  konyhai 
kisegít  személyzet, 3 f  szakács és egy f  élelmezésvezet  helyett az iskola konyhán az 
élelmezésvezet  mellett 8 f  dolgozzon, ezen felül az óvodás gyerekek kiszolgáláshoz egy 
teljes munkaid s kisegít re lenne szükség. A két f  állománycsökkenéssel éves szinten 3 500 e 
Ft takarítható meg. Jelenleg minden konyhai dolgozót határozatlan idej  szerz déssel 
foglalkoztatunk, ebb l egy f  novemberben nyugdíjba vonul. 
A további egy f  leépítése egyszeri többletköltséggel jár, de mindenképpen célszer  meglépni. 
Összevonás esetén az Óvoda konyhán keletkez  700 e Ft közm  díjat meg lehet spórolni, az 
iskola konyhán a földgáz bevezetésével még csökkenhet is a jelenlegi költség.  
A konyhák m ködtetése a jelenlegi dolgozói állománnyal számolva évi 51 millió Ft. Az 
gyermekétkeztetést a Kormány kiemelt figyelemmel támogatja.  
A jelenlegi gyermeklétszám után 10,8 f  konyhai dolgozó bére és járuléka után 17 740 e Ft, a 
konyha m ködtetése után további 14 138 e Ft támogatást kapunk. Ha az étkeztetés után 
beszedett térítési díjat, illetve a szociális étkeztetés után kapott önkormányzati támogatást is 
figyelembe vesszük, a bevétel is 51 millió Ft körül alakul. 
 
A konyhákat jelenleg közvetlenül az önkormányzat üzemelteti és tartja fenn (nem a közoktatási 
intézmény), így az átalakítás az intézmény alapító okiratának módosítását nem érinti.  
 
 A konyhák összevonásával keletkez  4 200 e Ft megtakarítással a közétkeztetés akár 
nyereségessé is tehet .  
 



Kérjük a T. Képvisel -testületet az el terjesztés megtárgyalására és határozathozatalra. 
 

Határozati javaslat 
Döntés a Harkány Város Önkormányzata által üzemeltetett két konyha összevonásáról 

 
1. Harkány Város Önkormányzatának képvisel -testülete az önkormányzat által 

üzemeltetett két konyha esetleges összevonására vonatkozó el terjesztést 
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a konyhák összevonását támogatja/nem támogatja. 

 
Támogató döntés esetében a határozat kiegészül az alábbi pontokkal: 
 

2. Az összevonás eredményeképpen a jöv ben az iskolai konyha, mint f konyha, az 
óvoda konyhája pedig, mint tálaló-befejez  konyha m ködne tovább. Az összevonást 
érint en a képvisel -testület további elvárásait az alábbiakban fogalmazza 
meg:…………………………………………………………………………………….. 

 
3. A képvisel -testület felkéri Remmert Ferenc alpolgármestert az összevonás 

folyamatának el készítésére és gyakorlati lebonyolítására; a jegyz t pedig az 
összevonáshoz szükséges dokumentáció elkészítésére. 

 
 
Határid : azonnal, ill. 2015. augusztus 30. 
Felel s: jegyz , küls s alpolgármester 
 
Harkány, 2015. május 22. 
 
            Képíró Sarolta 
        pénzügyi osztályvezet  



 
 

 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
8. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett 

aljegyz  
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Lázár-Bognár Bernadett 

aljegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
- 

MEGTÁRGYALTA:  
- 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

17. oldal beszámoló 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Beszámoló Harkány Város 
Önkormányzat Gyermekjóléti, 
Gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi 
ellátásáról 
 
Melléklet: 



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó rendes 
képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Beszámoló Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti, 
Gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról 
 
EL TERJESZT : Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 

A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. (továbbiakban 
Gyvt.)96. §. (6) bekezdése értelmében atelepülési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak 
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó 
értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képvisel -testület általi 
megtárgyalást követ en – meg kell küldeni a gyámhatóságnak.  

A gyámhatóság az értékelés kézhezvételét l számított harminc napon belül javaslattal élhet a 
települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében 
kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és 
állásfoglalásáról, intézkedésér l tájékoztatja. 

Az elkészített, 2014. évre vonatkozó értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. 
rendelet 10. számú melléklete el ír az önkormányzatok számára.  

A települési önkormányzat által készítend  átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

1.  A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira. 

2.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

a)  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k száma, kérelmez kre vonatkozó 
általánosítható adatok, elutasítások száma, f bb okai, önkormányzatot terhel  kiadás nagysága, 

b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok, 

c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesül kre vonatkozó statisztikai 
adatok. 

3.  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, m ködésének tapasztalata (alapellátásban 
részesül k száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lev  várandós anyák 
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelz rendszer tagjaival való 
együttm ködés tapasztalatai), 

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások 
igénybevétele, s az ezzel összefügg  tapasztalatok. 



4.  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellen rzések 
tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végz k 
ellen rzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

5.  Jöv re vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. el írásai alapján (milyen ellátásokra és 
intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 
prevenciós elképzelések). 

6. A b nmegel zési program f bb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen 
program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú b nelkövet k számának az általuk elkövetett 

ncselekmények számának, a b nelkövetés okainak bemutatása. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttm ködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadid s programok, drogprevenció stb.) 

Fent részletezett szempontok alapján elkészítettük Harkány Város Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó beszámolóját, mely két részb l 
áll: 

1. Az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatokról szóló 2014. évre vonatkozó beszámoló 
2. Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központ 2014. évi szakmai beszámolója, 

tekintettel arra, hogy a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat a 
Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központon keresztül biztosítja. 

Kérem a Tisztelt Képvisel -testületet, hogy az el terjesztett 2014. évre vonatkozó beszámolókat 
megtárgyalni szíveskedjenek! 

Határozati javaslat: 

      …../2015. (V.27.) sz. Önkormányzati hat.: 

      Beszámoló az önkormányzat Gyermekjóléti és  
      Gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi  
      ellátásáról 

      Harkány Város Önkormányzat Képvisel - 
      testülete a Harkány Város Önkormányzat  
      Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak 
      2014. évi ellátásáról szóló beszámolót az  
      el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

      Határid : 2015. május 31. 
      Felel s: Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
 
 
Harkány, 2015. május 22. 

       Dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

 
 



 
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS 

 
HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS                                                                                 
GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2014. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 

 

A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi. XXXI. tv. 
(továbbiakban Gyvt.) 96. §.  (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat és az állam 
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban 
meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat 
esetén a képvisel -testület általi megtárgyalást követ en – meg kell küldeni a 
gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételét l számított harminc napon belül 
javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a 
Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a 
gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedésér l tájékoztatja. 

 
Az értékelés tartalmazza mindazokat a követelményeket, melyeket a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet 
10. számú melléklete el ír az önkormányzatok számára.  

  

A települési önkormányzat által készítend  átfogó értékelés tartalmi követelményei: 

1.  A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0–18 éves korosztály adataira. 

2.  Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 

a)  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül k száma, kérelmez kre vonatkozó 
általánosítható adatok, elutasítások száma, f bb okai, önkormányzatot terhel  kiadás 
nagysága, 

b) egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó 
adatok, 

c) gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesül kre vonatkozó 
statisztikai adatok. 

3.  Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: 

a) gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, m ködésének tapasztalata (alapellátásban 
részesül k száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lev  várandós 
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelz rendszer tagjaival 
való együttm ködés tapasztalatai), 

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen 
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefügg  tapasztalatok. 

4.  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellen rzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végz k ellen rzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 



5.  Jöv re vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. el írásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, 
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6. A b nmegel zési program f bb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült 
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú b nelkövet k számának az általuk 
elkövetett b ncselekmények számának, a b nelkövetés okainak bemutatása. 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttm ködés keretében milyen 
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, 
szabadid s programok, drogprevenció stb.). 

 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira 
 

A gyermekek életkor szerinti megoszlása korcsoport szerint: (2014. december 31-i állapot) 

KOR ÖSSZESEN (F ) 

0-3 129 

4-7 134 

8-14 243 

15-18 125 

ÖSSZESEN                                   631 

 

 

Harkány összlakossága ( 2014. december 31-i állapot) :  

Férfi:                                                                                2097  f  
:                                                                                   2239 f  

Összesen:                                                                         4336 f  
 
Élve születések száma:                                                    71 f  

 

  2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 

a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A települési önkormányzat jegyz je rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságot állapít meg a Gyvt. 19-20.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt-ben meghatározott 
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gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, illetve külön jogszabályban meghatározott 
egyéb kedvezményeknek (pl: ingyenes tankönyv) az igénybevételére. A kedvezmény a 
feltételek fennállása esetén 1 év id tartamra kerül megállapításra. A gyámhatóság annak a 
gyermeknek, fiatal feln ttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, 
valamint akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév 
november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást 
nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában. A pénzbeli támogatás esetenkénti összege gyermekenként 5800 forint 
volt. Ez az összeg az állami költségvetésb l kerül kifizetésre. 
 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma életkor szerint: 
 
 0-6  7-14 15-18  19-    összesen 
 éves  
gyermekek 
száma 

33 39 28 4 104 

 

 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül  családok szerint: 
 
1 gyermekes család 25 ebb l egyedülálló 

szül  
13 

2 gyermekes család 21 ebb l egyedülálló 
szül  

5 

3 gyermekes család 6 ebb l egyedülálló 
szül  

1 

4 vagy több 
gyermekes család 

2 ebb l egyedülálló 
szül  

0 

 
Tárgyév folyamán összesen 104 gyermek felelt meg a jogosultsági feltételeknek és ez alapján 
a rendszeres gyyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak.  
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Három szül  kérelmét (hét gyermekre tekintettel) el kellett utasítani, mivel a család 1 f re jutó 
havi jövedelme meghaladta a jogszabályban meghatározott összeget. 

A döntések ellen fellebbezés nem érkezett. 
 
Kérelmez kre vonatkozó általánosítható adatok: 
Az 1 gyermekes családok esetében sok az egyedülálló szül , akiknek alacsony a jövedelme. A 
2 gyermekes családoknál többnyire csak az egyik szül  dolgozik.  

 

b) Egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatás 
 

- Önkormányzati segély 
 
A gyermek és fiatal feln tt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt 
önkormányzati segély adható annak a gyermeknek, fiatal feln ttnek, akinek családjában az 
egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszeresét és a család id szakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli helyzetbe került (pl.: gyermek tartósan beteg, elemi 
kár, beiskolázás, szül k munkanélkülivé válása), illetve egyedülálló szül  gyermeke vagy 
fiatal feln tt esetén az egy f re jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét és a család (fiatal feln tt) id szakosan 
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztet  rendkívüli helyzetbe került 
(pl.: gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szül  munkanélkülivé válása). 
 
Fiatal feln tt részére az csak abban az esetben állapítható meg a támogatás, ha közép-vagy 
fels fokú oktatási intézmény tagozatán tanul. 
 
Egy naptári éven belül az egy gyermeket nevel  család legfeljebb 20.000-Ft erejéig, a kett  
vagy több gyermeket nevel  család legfeljebb 40.000-Ft erejéig részesíthet  támogatásban.  
 
Azon gyermek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapítottak meg, egy naptári 
éven belül csak legfeljebb 10.000-Ft erejéig részesíthet  támogatásban. 
 
2014. évben önkormányzati támogatásban részesített gyermekek száma: . 
 
 gyermekek száma felhasznált összeg  

(E Ft kerekítve) 
Egyszer részesült 
támogatásban 

32 305 

Kétszer részesült 
támogatásban 

14 160 

Háromszor részesült 
támogatásban 

4 40 

Összesen: 43 505 
 
Az önkormányzatot terhel  kiadás: 505.000.- Ft. 
 
A döntések ellen fellebbezés nem érkezett. 
 
Kérelmez kre vonatkozó általánosítható adatok: 
A szül k többnyire iskola, illetve óvoda kezdésre kértek önkormányzati támogatást.  

 

- Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 



Az Önkormányzat által kiírt ösztöndíj pályázat: 
„A” típusú ösztöndíjra 8 db pályázat, a „B” típusú ösztöndíjra 2 db pályázat érkezett.  
 
Azt a pályázót, akinek a családjában az 1 f re jutó nettó jövedelem:  
- nem haladta meg az öregségi nyugdíjminimum összegét (28.500 Ft-ot) : azt 5.000.- Ft/hó,  
- akinek nem haladta meg a nyugdíjminimum másfélszeresét (42.750 Ft-ot), azt 4.000.-Ft/hó,  
- akinek pedig nem haladta meg a nyugdíjminimum kétszeresét (57.000 Ft-ot), azt pedig 
3.000.-Ft/hó támogatásban részesítette az önkormányzat. 
 
A képvisel -testület 5.000.- Ft/hó összeget állapított meg 2 pályázónak, 4.000.- Ft/hó összeget 
állapított meg 2 pályázónak, valamint 3.000.- Ft/hó összeget állapított meg 6 pályázónak. 
 2014. évben mindegyik pályázónál teljesültek a jogszabályi feltételek, így mind a 10 pályázó 
kapott ösztöndíjat.  
 Az „A” típusú ösztöndíjpályázaton nyert hallgatók ösztöndíjának folyósítási id tartama 2 X 5 
hónap, (2 tanulmányi félév). A „B” típusú pályázaton nyert hallgatók (érettségi el tt álló 
tanulók, illetve akik még korábban nem nyertek felvételt fels oktatási intézménybe, sikeres 
felvételi esetén) ösztöndíjának folyósítási id tartama 6 X 5 hónap, (6 tanulmányi félév) 
 Összesen: 450.000,-Ft támogatást folyósítottunk.  

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át az Emberi Er forrás 
Támogatáskezel  Bursa Hungarica célszámlájára a támogatott hallgatók öthavi 
önkormányzati támogatási összegét.  

 

c.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesül kre vonatkozó 
statisztikai  adatok 
 
Harkányban egy napközi otthonos óvoda m ködik, ahova 15 településr l összesen 155 gyerek 
jár,  valamint  egy  Általános-  és  Zeneiskola  m ködik,  ahol  a  tanulói  létszám 434 f  volt.  Az  
intézménybe a gyerekek összesen 22 településr l járnak.  
 

 ÓVODA (F ) ISKOLA (F ) 

HARKÁNYI 

GYEREKEK SZÁMA 103 229 

VIDÉKI GYEREKEK 

SZÁMA 52 200 

ÖSSZESEN 155 434 (5 f  magántanuló) 
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Étkezési térítési díjak alakulása: 

 ÓVODA (F ) ISKOLA (F ) 

100 % 

KEDVEZMÉNYBEN 

RÉSZESÜL K 59 

 

 

                      176 

50 % 

KEDVEZMÉNYBEN 

RÉSZESÜL K 24 38 

NEM RÉSZESÜL 

KEDVEZMÉNYBEN 72 122 

 

Az óvodai és az általános iskolai étkezést térítési díj nélkül vehetik igénybe a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek. A nagycsaládos szül k gyermekei, 
illetve a tartósan beteg gyermekek 50 % kedvezményt kapnak az étkezési díj összegéb l. 

Az étkezési térítési díj összege óvodások esetében 428 Ft, iskolások esetében 481 Ft. 

 

3. Az önkormányzat által- a Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központon 
keresztül- biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

 

a) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, m ködésének tapasztalata 

A gyermekjóléti szolgálatok többek között

 folyamatosan figyelemmel kísérik a településen él  gyermekek szociális helyzetét, 

veszélyeztetettségét, 

 az alapellátás keretében, önkéntes együttm ködés alapján családgondozással segítik a 

támogatást kér  családokat, gyerekeket 

 ha a gyámhatóság egy gyerek védelembe vételér l dönt, akkor elkészítik a védelembe 

vett gyermek gondozási-nevelési tervét, és biztosítják a kötelez en igénybe veend  

családgondozást, 

 szervezik a helyettes szül i hálózatot, nyilvántartást vezet a helyettes szül i 

fér helyekr l 

 felkérésre környezettanulmányt készít, 

 a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelel en vizsgálja és feltárja 

az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, 

 családgondozással segítséget nyújt a családjukból kiemelt gyermekek miel bbi 

visszakerüléséhez a szül i házba 



A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy a szociális munka eszközeivel hozzájáruljon a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejl désének, jólétének, a családban történ  
nevelésének el segítéséhez, a veszélyeztetettség megel zéséhez, a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történ  kiemelésének megel zéséhez. 

Alapellátásban részesül k száma: 10 f . 

b) gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, 
ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefügg  tapasztalatok. 

A Villányi Családsegít , Gyermekjóléti és Szociális Központ a csatolt 2014. évi beszámolójában 
fogalmazza meg a tapasztalatait. 

4.  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai 
ellen rzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató 
tevékenységet végz k ellen rzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása 
A 2014-es évben a Baranya Megyei Kormányhivatal által lefolytatott szakmai ellen rzés nem 
talált hibát. 

5.  Jöv re vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. el írásai alapján (milyen 
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése 
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

A gyermekek védelme vonatkozásában a jöv re vonatkozó céloknak, elképzeléseknek arra 
kell irányulniuk, hogy a város megfelel  környezeti feltételeket jelentsen a felnövekv  fiatal 
korosztály számára, ahol otthonosan érzik magukat, ahol kiszámíthatóak az életviszonyaik, 
ahol problémák esetén szakért  segítséget találnak azok megoldásához, és ahol 
felkészülhetnek a felel sen él  és cselekv  magyar állampolgárként való feln tt életükre. 
A  gyermekvédelmi  törvény  családi  típusú  nevelésre  orientált  rendszert  alakított  ki,  amely  a  
preventív és a családba való visszahelyez  megoldásokat szabályozza és helyezi el térbe. A 
hatósági gyermekvédelmet az esetek többségében meg kell, hogy el zze a rászoruló 
gyermekekre vonatkozó alapellátás, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelent sége 
van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi 
okból a családjából kiemelni. 
A családnak nagy szerepe van a gyermeknevelésben. Amennyiben a jöv  nemzedékek 
érdekében tenni akarunk valamit, els sorban a családokat kell támogatni, hogy szocializációs 
alapfeladatuknak minél jobban meg tudjanak felelni. Az anyagi biztonságot a munkavégzés 
során szerzett jövedelem adja, így a munka világából másfelé orientálódott szül k 
munkavállalásra való ösztönzése továbbra is kiemelt cél. A gyermekek helyzetének javítása 
érdekében fontos a még szorosabb együttm ködés a családokkal, különös tekintettel a 
gyermeki jogok érvényesítésére.  

Továbbra is szükséges a jelz rendszer tagjai között összehangolt munka jelenlegi 
színvonalának megtartása, az ellátórendszer hatékonyságának növelése, a gyermekek 
mindenek felett álló érdekeinek a szem el tt tartása. 
 
Harkány Város Önkormányzata az alábbi területeken lát szükségesnek stratégiai beavatkozást 
a gyermekek helyzetének javítása érdekében. 
Az iskolai igazolatlan hiányzásokat megszüntet  programok az egységes szakmai elvek 
mentén való együttm ködés során (a járási Kormányhivatal jelzése alapján a családsegít  
szolgálat, az általános iskola közrem ködésével) melyben a tanulás értékként jelenik meg. 
Cél: a gyermekek tankötelezettség teljesítésének el segítése, kompenzálni hátrányaikat, 
segíteni az iskolai megfelelést, sikerélmény megélésével az iskolai rendszer  oktatásban való 
maradást, és a megfelel  minták elsajátítását. 



Továbbra is telefonos, elektronikus gyors jelzés a jelz rendszeri tagok között, melyet írásos 
jelzés követ. Szükség esetén a családgondozók és a pedagógusok közös családlátogatást 
szerveznek, valósítanak meg. Családgondozók szül i értekezleten való részvételének 
támogatása. 
A gyermekeket és fiatalokat körülvev  devianciákhoz vezet  rizikófaktorok monitorozása. 
Cél: A komplex és hatékony megoldás keresése során szükségesnek tartjuk a magatartási és 
viselkedészavarokkal küzd  gyermekek számának csökkentését, a családi ártalmak 
csökkentését, készségeik fejlesztését, a dizájner drogokkal kapcsolatos következményekkel 
kapcsolatos hatékony és adekvát információnyújtás. 
Tanárok, véd k, szakemberek részvételével team ülések rendezése a komplex problémák 
rendezése érdekében. 
 

6. A b nmegel zési program f bb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen 
készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú b nelkövet k számának 
az általuk elkövetett b ncselekmények számának, a b nelkövetés okainak bemutatása. 

nmegel zési program nem készült a településen. 

A D.A.D.A. (Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS) a Magyar Rend rség általános iskolai 
ifjúságvédelmi, b nmegel zési programja. A D.A.D.A. mozaikszó, amelyben a bet k 
jelentése: Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS. A fogalmak egymásutánisága nem véletlenszer . 
A bet k sorrendje is követni igyekszik a fiatalok próbálkozásait és az ezek következtében 
jelentkez  veszélyeket. A D.A.D.A.  célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a 
veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív befolyásolásokat. Ki 
tudják számítani döntéseik, cselekedeteik következményét, eredményét. A D.A.D.A. Program 
a rend r-pedagógus-szül  hármas egységére, együttm ködésére épül. Fontos eleme a tanári 
karral és a szül kkel való folyamatos kapcsolattartás, amely tantestületi üléseken és szül i 
értekezleteken valósul meg.  
 
Harkányban D.A.D.A. Program nem csak az általános iskolában van, már az óvodásoknak is 
tartanak játékos prevenciós órákat a dohányzás és az alkohol tekintetében. 
Gyermekkorú és fiatalkorú b ncselekményt elkövet kr l nincs tudomásunk.  

 

7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttm ködés keretében 
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, 
szakellátás, szabadid s programok, drogprevenció stb.) 

 
A „Szebb jöv ” alapítvány keretében önsegít  szervez dés m ködik Harkányban, melyet az 
Önkormányzat a rendelkezésére álló eszközökkel támogat. A M vel dési Ház ad otthont az 
évente rendszeresen megrendezésre kerül  Alapítványi Bálnak, mely az Általános Iskola, az 
Óvoda, a Sportkör és a Könyvtár javára, forgó-rendszerben rendezi a támogatások gy jtését.  
 
Intézményi Tanács  
 
A köznevelési törvény 2013. év augusztusi módosítása az Intézményi Tanács egy új, kötelez  
típusáról rendelkezik, melyet a szül k, a nevel testület és az intézmény székhelye szerinti 
települési önkormányzat delegáltjaiból kellett megalakítani. 2013. év októberében 
Harkányban is megalakult az Intézményi Tanács, amely 3-3 f  tagja a szül k, a nevel testület 
és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat tagjaiból áll. 



Az intézmény vezet je félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény m ködésér l az 
Intézményi Tanácsnak, amely az intézmény m ködésével kapcsolatos álláspontját 
megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.  
A gyermek-és ifjúságvédelem területén kiemelten fontos a prevenció. A DADA programot a 
rend rség és az iskola bevonásával továbbra is folytatni szükséges. 
A városunkban él  fiatalkorúak és gyermekek jelentik a város jöv jét is, ezért szükségesnek 
tartjuk a helyes életvezetési szabályokat gyermekkorban tudatosító nevelését prevenció 
keretében az óvodai és iskolai oktatás keretein belül. Az önkormányzat e tekintetben vállalja 
az iskolai, véd i és esetlegesen egy szakember bevonásával szervez  programok 
koordinálását. 

Az önkormányzat folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Családsegít  és Gyermekjóléti 
Szolgálattal, intézményekkel, iskolával és óvodával, a gyermekorvossal és véd kkel, 
valamint a rend rséggel.  
Az önkormányzat a gyermekek, a fiatal feln ttek érdekeit szem el tt tartva a hatályos 
jogszabályok érvényre juttatásával intézte a feladat- és hatáskörébe utalt ügyeket, figyelembe 
véve az ügyfelek egyéni és szociális érzékenységét. 

 
Harkány, 2015. május 22. 

 

        Baksai Endre Tamás 
               polgármester 
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E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
9. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

49. oldal Ajánlattételi dokumentáció 
10. oldal pályázati felhívás 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

 

Tárgy: Az Egészségház felújítására irányuló 
DDOP pályázati konstrukció keretében 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítása 
Melléklet: Ajánlattételi dokumentáció, 
pályázati felhívás 
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EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó rendes 
képvisel -testületi ülésére 

EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés a harkányi Egészségház felújítására irányuló közbeszerzési 
eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról 

EL TERJESZT : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 

Tisztelt Képvisel -testület! 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programokért Felel s Helyettes Államtitkár 
K-2015-DDOP-3.1.3/G-14-2014-0056-0019371/136 iktatószámú értesítése alapján Harkány Város 
Önkormányzata 56.355.006,-Ft összeg  támogatást nyert el a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. 
szám alatti egészségház felújítására a DDOP program keretében.  

A támogatási szerz dés aláírásra került. A pályázat 100%-os támogatottságú, segítségével sor kerül a 
nyílászárók cseréjére, h szigetelésre, bels  festésre, néhány orvosi eszköz és egy gépkocsi 
beszerzésére. A pályázat megvalósítási határideje 2015. október 31.  

A pályázatban résztvev  partnerszervezetek (közbeszerzési szakért  valamint a projektmenedzser 
szervezet) kiválasztására az önkormányzat beszerzési szabályzatában el írtak szerint került sor, a 
pályázat tetemes részét kitev  építési felújítási munkák kivitelez jének kiválasztására azonban 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával dr. Zoric Ildikó, ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
lett megbízva.  

Az el terjesztéshez teljes terjedelemben csatoltuk: 

- Az eljárást megindító felhívást valamint 
- Az ajánlati dokumentációt (ennek részét képezi a megkötend  szerz déstervezet is.) 

Az el készített felhívás-tervezet – a teljesség igénye nélkül – az alábbi paramétereket tartalmazza: 

1.) Tárgy: Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti 
egészségház felújítására a DDOP-3.1.3./6-14/2014-0056 azonosító jel  pályázat keretében 

2.) Szerz dés szerinti mennyiség: vállalkozási szerz dés 
3.) Elvégzend  munkák: 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, 1 db rámpa kialakítása, lépcs  

„eltolása”, f bejárat akadálymentesítése, el tér b vítése, bels  nyílászárók cseréje, küls  
nyílászárók cseréje m anyag, h szigetlet üveezés  ablakokra, bels  falfelületek festése, új 
csempeburkolatok, kerámia burkolatok, küls  lábazat és falfelület utólagos h szigetelése. 

4.) Teljesítési határid : 2015. szeptember 30. 
5.) Szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér 50.000,-Ft/késedelemmel 

érintett nap, maximum a nettó vállalkozói díj 10%-a; meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói 
díj 20%-a.  

6.) Bírálati szempontok: a legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás.  
7.) Felhívás megküldése: 2015.05.28. Benyújtási határid : 2015.06.15. 10.00 óra. 
8.) Szerz déskötés tervezett id pontja: 2015.06.30. 
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A felhívás az alábbi, beszerzés teljesítésére potenciálisan alkalmas cégeknek kerül megküldésre: 

1. Coordinator Zrt. 7632 Pécs, Tüskésréti u. 5. (tel.: 20/9530547, e-mail: iroda@coordinator.hu, 
képvisel : Bácsalmásy Mihály) 

2. Begovácz és Társa Kft. 1031 Budapest, Vízimalom sétány 4. (tel.: 20/9372416, e-mail: beis2006@t-
online.hu , képvisel : Begovácz István) 

3. AXCIS-BAU Kft. 7847 Ipacsfa, Kossuth L. u. 34. (tel.: 30/6402422, e-mail: tomisahavasi@g-
mail.com, képvisel : Havasi Tamás) 

Kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el. 

Határozati javaslat: 
Döntés a harkányi Egészségház felújítására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció jóváhagyásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete úgy határoz, hogy elindítja a DDOP-3.1.3. 
pályázati konstrukció keretében a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására irányuló kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, az eljárást megindító felhívást és 
az ajánlattételi dokumentációt az el terjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja, elrendeli azok az 
el terjesztésben szerepl  cégek részére történ  megküldését. 
 
Határid : azonnal, 
Felel s:  jegyz , polgármester 
 
Harkány, 2015. május 22. 
 

    Albrehct Ferenc 
szaki osztályvezet  

         
       

mailto:iroda@coordinator.hu


HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

H-7815 HARKÁNY, KOSSUTH L. U. 2.. 

Tel.: 72/480-100 

Fax: 72/480-518 

E-mail: polgarmesterihivatal@harkany.hu 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 

 
 
 
 

A  

„Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. 
szám alatti egészségház felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-

0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 
 
 

tárgyú Kbt. Harmadik része szerinti közbeszerzési eljáráshoz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015. május 

mailto:polgarmesterihivatal@harkany.hu
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ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  
1) Jelen közbeszerzési eljárásban és szerz déses feltételekben alkalmazott jogszabályok 

különösen:  
- 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekr l 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvr l 
- 310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési m szaki leírás meghatározásának 
módjáról  

- 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes 
szabályairól 

- 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet az épít ipari kivitelezési tevékenységr l 
- a 4/2011. (I. 28.) Kormány rendelet a 2007-2013 programozási id szakban az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 
származó támogatások felhasználásának rendjér l 

- 2003. évi XCII. számú törvény az adózás rendjér l 
2)  Az Ajánlatkér  feltételezi, hogy Ajánlattev  ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a 

nyertessel kötend  szerz désre vonatkozó hatályos magyar törvényeket és jogi el írásokat. 
Az Ajánlattev  ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az 
ajánlat megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló törvényekkel és 
jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével állítja össze. 

3) Több Ajánlattev  (gazdasági szerepl ) közösen is tehet Ajánlatot (Közös 
Vállalkozás/Konzorcium).  
A közös ajánlattev k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös 
ajánlattev k nevében eljárni jogosult képvisel t megjelölni. 
A közös ajánlattev k csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelm en 
tartalmaznia kell a közös ajánlattev k megjelölését. 

Az Ajánlatban az Ajánlattev knek meg kell határozniuk a szerz dés azon részeit, amelyeket 
az egyes Ajánlattev k teljesítenek, illetve azon részeket, amelyekre harmadik személlyel 
kívánnak szerz dést kötni.  

 A közös ajánlattev k a szerz dés teljesítéséért az ajánlatkér  felé egyetemlegesen felelnek. 

 Közös Ajánlat (Konzorcium) esetében legalább a Konzorciumban lév  valamely partnernek 
ki kell váltania az Ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlatok beadását követ en Közös Ajánlat 
nem hozható létre. Közös Ajánlat esetén minden partnernek az eljárást megindító felhívás és 
az Ajánlattételi dokumentációban foglalt el írások szerinti részletességgel kell beadnia a 
közös ajánlathoz beadott munkarészeket.   

4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev  kifejezett nyilatkozatát az eljárást megindító 
felhívás feltételeire, a szerz dés megkötésére és teljesítésére és az ajánlati árra.  

5) Az ajánlattev nek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak min sülnek-e. 

6) Ajánlattev  az ajánlatban – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti 
titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Ajánlattev  azonban a Kbt. 80. § (2)-(3) 
bekezdése szerinti adatok és tények nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg!  
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7) Formai követelmények: 

- Az Ajánlattev nek ajánlatát egy eredeti példányban kell elkészíteni és benyújtani, valamint 
PDF, vagy JPEG formátumban is 1 példányban elektronikusan, CD lemezen. 

- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell f zni, a csomót matricával az 
ajánlat els  vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattev  
részér l erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegz , illet leg az aláírás legalább egy 
része a matricán legyen;  

- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezd djön és oldalanként növekedjen. Elegend  a 
szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 
kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 
ajánlatkér  az ett l kismértékben eltér  számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 
oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelm en 
azonosítható. Ajánlatkér  a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az 
ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges 

- Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szerepl  
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;  

- Az ajánlatban lév , minden – az ajánlattev  vagy gazdasági szerepl  által készített – 
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult 
személy(ek)t l írásos felhatalmazást kaptak. A 310/2011.(XII.23.) Korm. 15.§ (2) 
bekezdés e) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az ket bemutató 
önéletrajzot, illetve a rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;  

- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása el tt – módosítást, vagy 
javítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.  

8) Az Ajánlatot zárt csomagolásba helyezve kell benyújtani. A csomagoláson az Ajánlattev  
nevét, székhelyét, valamint a következ  feliratot kell feltüntetni: „Ajánlat – Egészségház 
felújítása”  és az „Ajánlattételi határid  lejártáig nem bontható fel!”.  Ha a csomagolást 
nem jelölik meg a fenti el írásnak megfelel en, az Ajánlatkér  nem vállal felel sséget a 
benyújtott Ajánlat elkeveredéséért és id  el tti felbontásáért. Az ilyen okból id  el tt 
felbontott, vagy elkeveredett Ajánlatot Ajánlatkér  érvénytelenné min síti. 

Amennyiben az ajánlat benyújtási (ajánlattételi) határid nél kés bb érkezik meg, Ajánlatkér  
a Kbt. 61. § (3) bekezdése szerint jár el. 

9) Az ajánlatnak az aláírási jogosultság igazolása érdekében tartalmaznia kell az ajánlattev , 
valamennyi közös ajánlattev , alvállalkozó valamint bevonásuk esetén a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) esetében az alábbi iratokat: 
- Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, 
akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszer  másolata csatolandó, 
- ajánlatban szerepl  bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cég-
nyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ 
(1) bekezdése szerinti aláírási- mintája, 
- a cégkivonatban nem szerepl  kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személyt l 
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos 
meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erej  magánokiratba 
foglalva. 

A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közrem köd  szolgálattól (céginformációs 
szolgálat) ingyenesen, elektronikusan kérhet  cégjegyzék-adatok benyújtását is elfogadja 
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Ajánlatkér , amennyiben az abban foglalt állapot az ajánlattételi határid l számított 60 
napnál nem régebbi. 

10) Az Ajánlattev nek kell viselnie minden, az Ajánlatának elkészítésével és benyújtásával 
kapcsolatban felmerül  költséget, függetlenül az ajánlattételi eljárás lefolyásától, vagy annak 
kimenetelét l. 

11) Kapcsolattartás az ajánlati id szak alatt: 
Az ajánlati id szak alatt szükséges levelezést telefaxon vagy elektronikus levelezés útján kell 
lebonyolítani, utóbbi esetben kézhezvételt visszaigazoló e-mailek küldésével mindkét 
oldalról. 

12) Kiegészít  tájékoztatás kérésre és válaszadásra a Kbt. 45. § (1)-(3)és 122. §. (5) bekezdése 
alkalmazandó.  
Ajánlatkér  kifejezetten jelzi, hogy amennyiben ajánlattev k a költségvetés és a 
tervdokumentáció átvizsgálását követ en azok tartalma között ellentmondást, eltérést 
fedeznek fel, az eltérés tisztázása érdekében kérjenek kiegészít  tájékoztatást! Amennyiben 
ajánlatkér  ennek során megállapítja, hogy a kiadott költségvetés a dokumentáció 
módosítását nem jelent  pontosításra szorul, a pontosításról valamennyi ajánlattev t 
egyidej leg tájékoztatja. 

13) Az ajánlat elkészítése: 
Az Ajánlattev  kötelessége, hogy tanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi 
utasítását, mellékleteit, az összes feltételt és m szaki el írásokat. Amennyiben az Ajánlattev  
nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott 
Ajánlat nem felel meg az eljárást megindító felhívás, az Ajánlattételi dokumentáció és az 
egyéb vonatkozó jogszabályi feltételeknek, az minden vonatkozásában az Ajánlattev  
kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

14) Ajánlattev  javasolja az Ajánlattételi dokumentációban szerepl  nyomtatványok használatát. 
Ahol szükséges, e nyomtatványokat saját rlapokkal lehet kiegészíteni. Az okmányokat 
pontosan ki kell tölteni, dátummal és aláírással ellátni és csatolni kell az el írt mellékleteket.  

15) Ajánlattev  köteles az Ajánlattételi dokumentáció követelményeivel teljes mértékben 
összhangban lév  Ajánlatot benyújtani. 

16) Az ajánlatok értékelése: Ajánlatkér  megvizsgálja az Ajánlatot annak érdekében, hogy 
megállapítsa: formai és tartalmi szempontból teljes-e, tartalmaz-e számolási hibát, tartalmaz-e 
kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást, lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy 
alacsony mérték nek, illet leg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást. 

17) Az Ajánlat akkor számít tartalmában megfelel nek, hogyha eltérés nélkül megfelel az eljárást 
megindító felhívásnak és a dokumentációban meghatározott összes követelménynek. 

18) Az Ajánlattev  a szerz dés teljesítésére alkalmatlan, ha nem felel meg az eljárást megindító 
felhívásban el írt alkalmassági követelményeknek. 

19) Ajánlatkér  írásban tájékoztatja az Ajánlattev t kizárásáról, a szerz dés teljesítésére való 
alkalmatlanságának megállapításáról, Ajánlatának a Kbt. 74. § szerinti okból történt 
érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek indokáról, az err l hozott döntést követ  három 
munkanapon belül. 

20) Ajánlatkér  a  Kbt.  63.  §  (4)  szerint  az  érvényes  ajánlatot  az  eljárást  megindító  felhívásban  
megadott legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kiválasztásának 
módszere alapján bírálja el. 

21) Az Ellenszolgáltatás összegének tartalmaznia kell a teljes kivitelezési költséget, beleértve 
valamennyi ezzel kapcsolatos költséget. 
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Az Ajánlattev  által megadott vállalkozási díjnak tartalmaznia kell minden olyan adót, ÁFÁ-
t, vagy egyéb díjat, (pl.: felvonulási költségek, rzés-védelem, szállítási díjak, törmelék 
lerakási díjak, igénybe vett szolgáltatások, ideiglenes közm szolgáltatók díja, 
szakfelügyeletek díjai, min ségvizsgálatok díja, megvalósulási dokumentáció, stb.), amely a 
Szerz dés értelmében, vagy egyéb okból a Vállalkozót terheli. Az árajánlat készítésekor az 
Ajánlattev nek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció 
bizonytalanságának mértékét a Szerz dés teljes id tartamára vonatkozóan, tekintettel arra is, 
hogy az ajánlatban szerepl  árnak fix árnak kell lennie.  
A vállalkozási díjat Forintban kell megadni.  

22) Ajánlattev nek teljességi nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlatában, amely tartalmazza, hogy 
az ajánlati ár magában foglalja az összes, kivitelezési dokumentációban foglalt feladatokat. 

23) Az ajánlatkér  az ajánlatok elbírálásának befejezésekor írásbeli összegezést készít az 
ajánlatokról, amelyet az ajánlatok elbírálásának befejezésekor minden ajánlattev  részére 
egyidej leg, telefaxon vagy elektronikus úton megküldi.   

24) Az ajánlatkér  csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következ  legkedvez bb ajánlatot 
tev nek min sített szervezettel (személlyel), ha t az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli 
összegezésben megjelölte. 

25) Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattev k részére történt 
megküldése napjától a nyertes ajánlattev  és a második legkedvez bb ajánlatot tett 
ajánlattev  ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik. 

26) Az ajánlatkér  a szerz dést az ajánlati kötöttség id tartama alatt köteles megkötni, 
amennyiben e törvény másként nem rendelkezik nem köthet  meg azonban a szerz dés az 
írásbeli összegezés megküldése napját követ  tíz napos id tartam lejártáig. 

27) Ajánlattev k a Kbt. 54. § (2) bekezdésére tekintettel a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozóan az alábbi hatóságoknál tájékozódhatnak: 
 
Baranya Megyei Kormányhivatal  
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének  
Munkavédelmi Felügyel sége 
7621 Pécs, Király u. 46. 
tel: 06-72-513-420 
fax: 06-72-539-099 
e-mail: baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu 

 

mailto:baranya-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
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KÖZBESZERZÉSI M SZAKI LEÍRÁS 
 

I. Általános követelmények 

1. Kiviteli terv: 
a) Az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, 
méretét, mennyiségét:  
A kivitelezést a 2B-lineart Kft. által készített kiviteli tervek szerint kell végezni. 
Amennyiben Kivitelez  úgy ítéli meg, hogy a kivitelezéshez további részletes tervek, 
gyártmánytervek, technológiai tervek szükségesek, akkor azok elkészíttetése és költségei is 

t terhelik.  
b) A kész állapotra vonatkozó m szaki és min ségi követelményeket rögzít  leírás 
szakáganként:  
A létesítmények kialakításával kapcsolatos m szaki el írásokat, a kiviteli 
tervdokumentáció tartalmazza.   
c) Az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások:  
Vállalkozó az építési helyszínen köteles 1 db tájékoztató tábla elhelyezésében, felállításában 
közrem ködni, a tábla elkészíttetése nem vállalkozó feladata. 
 
II. Részletezett követelmények 
- Alapadatok, okiratok: 
a) Az építési beruházás tárgyát képez  építmény, építési tevékenység jellemz  adatai:  

aa) az építmény, építési tevékenység el írások szerinti szabatos megnevezése: felújítás 
ab) az építési munkahely megjelölése: Harkány, K rösi Cs. S. u. 43. szám, Hrsz: 353 

ac) az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesít képessége, 
kapacitása, befogadóképessége, fér helyszáma, jellemz  mérete stb.):  

ad) az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, b vítés, bontás stb.):  

meglév  építmény felújítása 

ae) az építés kívánt kezdési és befejezési id pontja:  
Kezdés: A szerz déskötést követ  3 munkanapon belül. 
Befejezés: 2015. szeptember 30. 
b) El zmény okiratok (másolatban):  

ba) jogszabályban meghatározott esetekben joger s, végrehajtható és érvényes építési 
(létesítési) engedély:  
Jelen építési beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység. 
 
bb) felmentések, valamint eltérési engedélyek: --- 
c) Az ajánlatkér  által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:  

ca) az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltér  körülmények, illetve környezeti 
tényez k (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidej leg a térségben végzett 
tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési 
id szak korlátozása stb.):  
- Kivitelezési helyszínek megközelítésével érintett, környez  utak súlykorlátozási 
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szabályairól, és forgalmi rendjér l Ajánlattev  informálódni köteles  
- Kivitelez  a meghirdetett közös koordinációs egyeztetéseken, helyszíni bejárásokon 
köteles részt venni, illetve képviseletér l gondoskodni. 
- A kivitelezést üzemel  intézményben (Egészségház) kell végezni, a zavartalan m ködést, a 
közm ellátás folyamatosságát biztosítani kell. Az üzemel  egység biztonságos 
lehatárolásáról kivitelez nek kell gondoskodnia.  
- Ünnepnapokon nincs lehet ség munkavégzésre, szombati napokon 8:00-18:00 között 
- Az építési hulladékokat engedéllyel rendelkez  lerakóba, illetve hasznosító helyre kell 
szállítani, melyet az átadás-átvételkor igazolni kell. 

cb) a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, épít gép, 
kiviteli tervek stb. rendelkezésre bocsátása):  

Megrendel  Vállalkozó részére a kiviteli terveket biztosítja.  
- Megrendel  a kivitelezés helyén az építéshez szükséges közm veket az alábbiak szerint 
biztosítja: 
- vízvételezés, almér  kivitelez  általi felszerelésével 
- villamos energia, almér  kivitelez  általi felszerelésével 
Az építéshez szükséges közm vekr l Vállalkozónak saját költségén kell gondoskodnia. 
Elektromos áram és ivóvíz használatára almér ket kell felszerelni. Az elfogyasztott 
közüzemi költségeket Megrendel  Vállalkozó Ajánlattev  felé továbbszámlázza. 
Megrendel  csak olyan mértékig biztosítja az építéshez szükséges közm veket, amely az 
intézmény zavartalan m ködését nem gátolja, az ezt meghaladó teljesítményigényeket 
Vállalkozó a Szolgáltatóktól közvetlenül ideiglenes vételezéssel szerezheti be.     

- a kivitelezés idejére mobil illemhelyr l, szociális létesítményekr l, raktározásról, 
rzésr l (szükség szerint), vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni. 

2. Közbeszerzési m szaki leírás a Kbt. 58. §-a szerint: 

a) Az építmény, az építési munka általános leírása:  

aa) telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, 
üzemeltetés stb.: Tervdokumentációk szerint. 

ab) az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és 
azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes 
meghatározása:   

A kiviteli tervdokumentáció szerint. 

b) A tervezett m szaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, 
vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:  
ba) az anyagmin ségek és egyéb követelmények, figyelembe veend  szabványok, m szaki 
követelmények meghatározásával: 
 Vállalkozó a szerz dést kötést követ  15 napon belül köteles Minta- és min ségvizsgálati 
tervet készíttetni az érvényben lév  nemzeti, illetve ágazati szabványokban el írtak szerint 
a kiviteli tervek figyelembevételével. A kivitelezési munkák során az összes vonatkozó, és 
érvényes m szaki el írás, tervezési irányelv, nemzeti és ágazati szabvány, valamint gyártói 
alkalmazástechnikai útmutató betartása a kivitelez re nézve kötelez . Kivitelez  csak 
érvényes megfelel ség igazolással rendelkez  anyagokat építhet be. A beépíteni kívánt 
anyagok megfelel ség igazolását kérés esetén a beépítést megel en köteles Megrendel  
részére átadni, valamint az építési napló mellékleteként az építési helyszínen tartani, illetve 
a m szaki átadáson köteles Megrendel  részére az átadási dokumentáció részeként átadni. 
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A Minta- és min ségvizsgálati tervben el írt és elfogadott vizsgálatok közül a 
laboratóriumi vizsgálatokat kizárólag olyan laboratóriummal lehet elvégeztetni, amely az 
adott vizsgálatokra vonatkozóan érvényes akkreditációval rendelkezik.   
 
bb) részletesen ismertetve a javasolt és a m szaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat:  
 
A kiviteli tervdokumentáció szerint. 
 
bc) megjelölve az egyenérték  alternatív m szaki megoldások lehetséges körét:  

Ajánlatkér  alternatív ajánlatot nem fogad el. 

c) Min ségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése:  

A Kivitelez  folyamatosan köteles gondoskodni a munkavédelmi és biztonsági 
követelmények betartásáról, betartatásáról, egy személyben felel a bekövetkezett 
balesetekért.   

3. M szaki tervek: 
a) helyszínrajz(ok), mely tartalmazza az építési területet, a meglév , a megmaradó, az 

elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemz  terepmagasságokat, az 
építmények, illetve energia- és közm hálózataik összefüggéseinek áttekintését:  

Ezen terveket a kiadott tervek tartalmazzák.  
b) általános tervek - alaprajzok, vízszintes és függ leges metszetek, hossz-szelvények, 

keresztszelvények, nézetek stb., melyekb l az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, 
szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellen rizhet , 
illetve a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb 

szaki tervek elkészíthet k: Ezen terveket a kiadott tervek tartalmazzák. 
c) részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, 

melyek az általános terveken kell en nem ábrázolhatók: Amennyiben szükséges, akkor ezen 
terveket a kivitelezéshez Kivitelez nek kell elkészíttetnie. 

 
4. Költségvetési kiírás: 
 
Bevezetés 
 
Mivel a létesítmény megvalósítására kötött Szerz dés egyösszeg  (átalány-) áras a 
dokumentációhoz csatolt árazatlan költségvetési kiírást Tájékoztató mennyiségeknek kell 
tekinteni, mely a teljes beruházásra vonatkozóan bemutatja az elvégzend  munkák f bb, 
jellemz  becsült mennyiségeit. Az itt felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattev k 
tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan és nem tekintend k a 
ténylegesen elvégzend  Munkák mennyiségi kimutatásának. 
Az elvégzend  munkák és anyagok pontos és részletes mennyiségeinek meghatározása az 
Ajánlattev k feladata. Ajánlattev knek az Ajánlattételi Dokumentáció teljes anyagát 
részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzend  munkák és 
anyagok pontos mennyiségét kiszámolják és Ajánlatukat ennek alapján teljes felel sséggel 
tehessék meg. Sem az Ajánlatadás folyamán, sem pedig a kés bbiekben a kivitelezés alatt 
az Ajánlattev , illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a 
mennyiségek félreértésére, félrevezetésre, vagy tévedésre, a munkák jellegét, helyét vagy 
egyéb feltételeit illet en sem. 
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Amennyiben Ajánlattev  a költségvetésben nem szerepl  tétel kíván feltüntetni, akkor azt 
egy külön észrevétel-költségvetésben teheti meg, de nem kötelez .   
Minden ilyen esetben, ha a költségvetésben nem szerepl  tételt vél felfedezni Ajánlattev , 
akkor arra vonatkozóan intézzen kérdést, kiegészít  tájékoztató kérést Ajánlatkér  felé, 
hogy az ajánlatok érdemi összehasonlítása érdekében kiadhassa a tételekre vonatkozó 
el írást, útmutatást. Ezzel biztosítható, hogy a az árazatlan költségvetés sorai között az 
egyes ajánlatokban eltérések ne legyenek, ellenkez  esetben az ajánlatok érdemi 
összehasonlítására nincs lehet ség. 
 
Árak 
 
A Szerz dés egyösszeg  (átalány-) áras alapon kerül megkötésre. Az Egyösszeg  
szerz déses árat úgy kell tekinteni, hogy az az Ajánlattételi Dokumentációban 
meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak és az nem változtatható meg 
semmilyen alapon a Szerz déses kötelezettségek végrehajtása során. Az Egyösszeg  
ajánlati árnak tartalmaznia kell a Munkák Szerz dés szerinti elvégzésének és 
fenntartásának mindent figyelembe vev  teljes egészét, ahogyan az a szerz déses 
dokumentumokban el  van írva. 
 
Az Egyösszeg  ajánlati ár tartalmazza többek között — és nem kizárólag a felsoroltakra 
korlátozottan — az alábbiakkal összefüggésbe hozható minden költséget: munkaer , a 
szállítás, a min sítési vizsgálatok, az anyagok, minden szükséges gép rendelkezésre állása, 
berendezések és szerszámok, azok fenntartása és üzemeltetése, javítása, központi és telepi 
eszközök el készítése és fenntartása, ideiglenes közm vek biztosítása, egyéb 
szolgáltatások, amelyek igénybevétele elengedhetetlenül szükséges a Munkák el írásszer  
elvégzéséhez. Az Egyösszeg  ajánlati ár tartalmazza továbbá a biztosításokat, a 
nyereséget, az általános kockázatokat és garanciát, a Szerz désben foglaltakkal tökéletes 
összhangban, beleértve a kötelezettségeket és felel sséget is, valamint a vámok és az áfa 
összegét is. 
Az ideiglenes létesítmények árait, amennyiben felmerül, úgy kell figyelembe venni, hogy 
azok részben vagy egészben a Vállalkozó tulajdonában maradnak a Szerz dés teljesítését 
követ en. 
 
Ajánlatkér  tájékoztatja ajánlattev ket, hogy a felhívásban, valamint a dokumentációban 
szerepl , meghatározott gyártmányra, típusra történ  hivatkozások csak a tárgy 
jellegének egyértelm  meghatározása érdekében történtek. Ajánlatkér  a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján azzal mindenben egyenérték  terméket 
elfogad. 
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AZ AJÁNLATHOZ KÖTELEZ EN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
 

 

Az ajánlathoz a kötelez en csatolandó dokumentumokat az IRATMINTÁK Tartalomjegyzéke 

szerint kell csatolni. Az ajánlatok gyorsabb elbírálása érdekében kérjük, hogy a dokumentumokat az 

ott megadott sorrendben csatolják, azonban megjegyezzük, hogy az eltér  sorrendben történ  

összeállítás nem vonja maga után az ajánlat érvénytelenségét. 
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IRATMINTÁK 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 
 Oldalszám 
Borítólap (ajánlattev ) (formanyomtatvány)  
Borítólap (10 % feletti alvállalkozó) (adott esetben)   
Felolvasólap (formanyomtatvány)   
Tartalomjegyzék (oldalszámozással)  
Ajánlattételi nyilatkozat (formanyomtatvány)   
Teljességi nyilatkozat (formanyomtatvány)  
Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat er forrás szervezett l (adott esetben)  
Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont szerinti nyilatkozat (adott esetben)  
Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozat (adott esetben)  
Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont szerinti nyilatkozat er forrás szervezett l (adott esetben)  
Kizáró okok igazolása  

Nyilatkozatok a kizáró okokról (formanyomtatvány)  
Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)  
Kbt. 56. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (formanyomtatvány)  

Egyéb okiratok  
Változásbejegyzési kérelem, és az érkeztetésér l cégbírósági igazolás (adott esetben)  
Aláírási címpéldány (ajánlattev )  
Aláírási címpéldány (eljárásban bevont egyéb szervezet) (adott esetben)  
Közokiratba vagy teljes bizonyító erej  magánokiratba foglalt Meghatalmazás (adott 
esetben) 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása  
Pénzügyi beszámolók másolata, vagy  
nyilatkozat e-beszámolóból történ  megismerhet ségr l / közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételr l nyilatkozat(ok) (P.2.1 formanyomtatvány),vagy  
nyilatkozat a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján (P.2.2 
formanyomtatvány) 

 

szaki illetve szakmai alkalmasság igazolása  
310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 16.§ (5) bekezdés tekintetében referencia igazolások 
csatolása (formanyomtatvány) 

 

Egyéb dokumentumok  

Konzorciumi, egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó megállapodás 
(adott esetben)  

 

Kötelezettségvállaló nyilatkozat felel sségbiztosításról (formanyomtatvány)  
Nyilatkozat biztosítéknyújtásról (formanyomtatvány)  

Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozata munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekr l (formanyomtatvány) 

 

Nyilatkozat üzleti titokról  

Árazott költségvetés   

Bármilyen egyéb, ajánlattev  által csatolt irat  

A teljes ajánlat PDF, vagy JPEG formátumban elektronikus adathordozón mellékelve  
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BORÍTÓLAP  
 

Az eljárás tárgya 
Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi 
Csoma  Sándor  u.  43.  szám  alatti  egészségház  
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 
azonosító jel  pályázati konstrukció keretében 

Ajánlattev  pontos neve  

Címe (székhelye)  

Telefonszáma  

Telefax száma  

E-mail címe  

A cég cégjegyzék száma  

Cégbírósága  

Adószáma  

Kkvt. szerinti min sítése  

Számlavezet  bank neve és számlaszáma  

Tárgyban érintett kapcsolattartó neve  

Tárgyban érintett kapcsolattartó mobil 

száma 

 

Tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail címe  

 

Ezután következzenek ugyanezek az adatok a 10%-ot meghaladó alvállalkozókra (amennyiben 
ajánlattev  igénybe vesz ilyen alvállalkozót) 
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FELOLVASÓLAP  
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 
Ajánlattev  neve:  

Ajánlattev  címe:  
Telefonszám:  

Fax szám:  
Kapcsolattartó neve, beosztása, telefonszáma:  

 
Közös Ajánlattétel esetén közös Ajánlattev k tagjainak neve, címe1 
Vezet  
Tag 1 
Tag 2 
 

Bírálati szempont Értéke Pénzneme 
Nettó ajánlati ár2 
 

 
Ft 

 
 
Az ajánlati ár tartalmaz minden olyan költségtényez t, melyek szükségesek a teljes ajánlattételi 
dokumentáció szerinti építési beruházás I. osztályú min ség  megvalósítására.  
Ajánlatunk az Ajánlattételi dokumentációban szerepl  összes feladatra, felmerül  megrendelésre és 
id tartamra vonatkozik. 
 
 
 
 
Kelt: 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Megjegyzés:  Közös ajánlat esetén kérjük aláhúzással megjelölni, hogy a közös ajánlattev ket melyik tag képviseli! 
2 Megjegyzés:  A nettó ajánlati árnak meg kell egyeznie az árazott költségvetés nettó végösszegével! 
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT  

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
1) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez az 
alábbi részek teljesítésére kívánunk alvállalkozókat igénybe venni: 3 
 

 
Munkarész megnevezése Munkarész nagysága %-ban 

1   

2   

3   

 
 
2) Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez a 
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozók fognak 
közrem ködni: 4 
 

 
Alvállalkozó(k) neve(i), 

székhelye(i) Munkarész megnevezése Munkarész nagysága %-
ban 

1    

2    

3    

 
 
3) Nyilatkozunk, hogy a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alábbi szervezet(ek) kapacitásaira 
kívánunk támaszkodni az alkalmasság igazolása során: 5 
 

 
Szervezet(ek) neve(i), 

székhelye(i) 

Alkalmassági 
követelmény, és az 

ajánlattételi felhívás 
vonatkozó pontja 

A szervezet 
bevonásának módja 

Kbt. 55. § (6) 
bekezdése szerint (pl. 

alvállalkozó) 

1    

2    

3    
 
 
                                                
3 Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni! 
4 Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni! 
5 Nemleges válasz esetén kérjük a táblázatot üresen hagyni, vagy kihúzni! 
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4) Nyilatkozunk továbbá, hogy: 

- ajánlatunkat a Kbt. el írásainak, az eljárást megindító felhívásnak és dokumentációnak 

megfelel en állítottuk össze. 

 

- az ajánlatkér  által kiadott dokumentációban meghatározott szerz déses feltételeket elfogadjuk. 

 

- velünk és alvállalkozóinkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 24. §-ban részletezett 

összeférhetetlenségi kizáró okok. 

 
- a teljesítéshez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá es  

alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § 

szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 
- a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit  

megismertük és elfogadjuk. Amennyiben nyertesként kerülünk kiválasztásra úgy Ajánlatkér vel a 

Vállalkozási Szerz dést megkötjük és a Felolvasólapon vállalt ellenszolgáltatásért teljesítjük.  

 

- Alulírott, ……………………, mint a(z) ………………………. (ajánlattev  neve, székhelye) 

cégjegyzésre jogosult képvisel je büntet jogi felel sségem tudatában kijelentem, hogy jelen ajánlat 

részét képez  valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok tartalmáért 

felel sséget vállalok. 

 

- cégünk a kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint  

mikro vállalkozás /  kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá.6 

 

 
Kelt: 
 

 
……………………………… 

cégszer  aláírás 
 
 
 
 
 
 
*Közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattev nek külön-külön kell nyilatkoznia!  
                                                
6 A megfelel  aláhúzandó! 
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TELJESSÉGI NYILATKOZAT  
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

  

Tisztelt Ajánlatkér ! 

  

Miután az Önök által a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján indított 
közbeszerzési eljárás keretében kibocsátott eljárást megindító felhívás és Ajánlati Dokumentáció 
feltételeit részletesen áttekintettük, az azokban rögzített pénzügyi és m szaki, szakmai feltételeket a 
mellékletekkel együtt megvizsgáltuk, és amelyek kézhezvételét ezennel igazoljuk, ajánlatot 
kívánunk tenni az Ajánlattételi Dokumentációban részletezett építési beruházás szerz déses és 
jogszabályi feltételeknek megfelel  módon történ  maradéktalan kivitelezésére az ajánlat részét 
képez  Felolvasólap szerinti ajánlati áron. 
Az ajánlati ár magában foglalja az összes, kivitelezési dokumentációban és joger s engedélyekben 
foglalt feladatokat. 
Nyilatkozunk, hogy: 

- a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó nyilvános eseményeken nem közvetítünk szegregációt, 
csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglév  el ítéleteket, továbbá, hogy ellenünk 
korábban esélyegyenl ségi eljárás nem indult, és a feladatok teljesítése alatt sem indul.  

- a nemek közti esélyegyenl séget, valamint a család és a munkaid  összeegyeztethet ségét 
biztosítjuk. 

- a Megbízóval történ  kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az 
elektronikus utat részesítjük el nyben. A szerz dés teljesítése során a dokumentálás 
elektronikus adathordozókon történik, és lehet ség szerint csak a felek által elfogadott 
utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

Beleegyezünk, hogy az eljárást megindító felhívás 23. pontja értelmében az ajánlattételi határid  
lejártától számított 60. napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az id pontig ránk 
nézve kötelez  érvény ek és ezen id szak lejárta el tt az Ajánlatkér  által az Ajánlattételi 
Dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  
  
Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az ajánlati kötöttség id tartamára kötelez  érvény  
számunkra.  

 
Kijelentjük és teljes kör  felel sséget vállalunk arra, hogy az Ajánlattételi Dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem 
közvetetten nem használjuk fel az Önök erre vonatkozó el zetes írásos hozzájárulása nélkül.   

  

 

Kelt: 

………………………………  
cégszer  aláírás 
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A KBT. 55. § (5) BEKEZDÉS SZERINTI SZERVEZET NYILATKOZATA 
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 

Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 55. § (5) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy a szerz dés 
teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama 
alatt. 
 

 
Kelt: ……………………………….. 
 

………………………………  
cégszer  aláírás 
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A KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI NYILATKOZAT  
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képvisel je, mint Ajánlattev  nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor 
bemutatott,……………………………….(név,cím) más szervezet által rendelkezésre bocsátott 
er forrásokat a szerz dés teljesítése során ténylegesen igénybe fogjuk venni.  

 
 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
 

………………………………  
cégszer  aláírás 
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A KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINTI NYILATKOZAT  
  
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 
 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képvisel je, mint Ajánlattev  nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásakor 
bemutatott,……………………………….(név,cím) más szervezetet az alábbi módon vonjuk be a 
teljesítés során amely lehet vé teszi e szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerz dés 
teljesítése során: 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
 

………………………………  
cégszer  aláírás 
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A KBT. 55. § (6) BEKEZDÉS C) PONTJA SZERINTI NYILATKOZAT  
 
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 

 
 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képvisel je, mint ajánlattev  részére er forrást biztosító szervezet tudomásul 
bírok arról és tudomásul veszem, hogy a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felelek az 
ajánlatkér t az ajánlattev  teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért 
kár megtérítéséért.  
 

 
 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
 

………………………………  
cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 7 
 
A KÖZBESZERZÉSEKR L SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (KBT.) 56. § (1)-(2) BEKEZDÉS ÉS 57. § 

(1) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN 
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……(cégnév, székhely) cégjegyzésre/meghatalmazott 
jogosult képvisel je 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :  
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzési törvényben foglalt alábbi kizáró okok, mely 
szerint nem lehet ajánlattev , részvételre jelentkez , alvállalkozó, és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl , aki: 
 
Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában cs deljárás elrendelésér l szóló bírósági 
végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást joger sen elrendelték, vagy ha a 
gazdasági szerepl  személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes 
joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban joger s bírósági ítéletben 

megállapított b ncselekményt követett el, amíg a büntetett el élethez f  hátrányok alól nem 
mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntet jogi 
intézkedésekr l szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a 
bíróság joger s ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattev  tevékenységét 
más bíróság hasonló okból és módon joger sen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételt l joger sen eltiltásra került, az eltiltás ideje 
alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkér  székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 
szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását joger sen 
megállapították, a joger sen megállapított id tartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellen rzésr l szóló 1996. évi LXXV. törvény 
7/A. §-a alapján két évnél nem régebben joger re emelkedett közigazgatási vagy annak 
felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történ  
befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal 
sújtott jogszabálysértést követett el; 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 1978. évi IV. törvény 
szerinti b nszervezetben részvétel - ideértve a b ncselekmény b nszervezetben történ  
elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, h tlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 

                                                
7 Megjegyzés:  Az Ajánlattev nek Közös ajánlattétel esetén minden tagnak egyszer  nyilatkozat formájában kell megtennie. 
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pénzmosás b ncselekményt, illetve a Büntet  Törvénykönyvr l szóló 2012. évi C. törvény 
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós b ncselekmények, b nszervezetben részvétel - 
ideértve b ncselekmény b nszervezetben történ  elkövetését is -, h tlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás b ncselekményt, illetve személyes joga szerinti 
hasonló b ncselekményt követett el, feltéve, hogy a b ncselekmény elkövetése joger s bírósági 
ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett el élethez f  hátrányok alól nem mentesült; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követ en kötött 
szerz désével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két 
éven belül született joger s és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 
megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 
megállapított fizetési határid n belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkér ként 
szerz dést köt  fél a részére határid ben fizetett; 

j) az adott eljárásban el írt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következ  feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóillet séggel, mellyel Magyarországnak kett s adózás elkerülésér l szóló egyezménye van, 
vagy 

kb) a közbeszerzési szerz déssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóillet sége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések 
után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szerepl  az adott országból 
származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a 
gazdasági szerepl nek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a 
közbeszerzési szerz dést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek min sülne a szerz dés 
alapján kapott jövedelem, 

kc) olyan szabályozott t zsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 
pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhet . 

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattev  vagy részvételre jelentkez  az a gazdasági 
szerepl , amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 
Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkez  
gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 
vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelel en alkalmazni. 

Kbt. 57. § (1) bekezdés:  
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott 

- joger s bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió M ködésér l szóló Szerz dés 101. cikke szerinti - öt 

évnél nem régebben meghozott - joger s és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy 
a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság joger s és végrehajtható 
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési 
eljárás során; vagy ha az ajánlattev  ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - 
öt évnél nem régebben - joger sen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c)  korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerz déses kötelezettségét súlyosan 
megszegte, és a szerz désszegést két éven belül kelt joger s közigazgatási vagy bírósági 
határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban el írt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy el írt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 
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f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása 
által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköz  cselekedetet követett el. 
Nyilatkozunk továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján, hogy a szerz dés teljesítéséhez nem 
veszünk igénybe az Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá. Nyilatkozunk továbbá, hogy nem veszünk igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a- f) 
pontja szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasságának 
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. (1) bekezdés a-f) pontjában 
meghatározott kizáró okok hatálya alá. 

 
Kelt: 

……………………………… 
cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT                                                                                                    
a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében 

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév) 
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjában foglaltaknak megfelel en 
ezennel kijelentem, hogy cégünk olyan társaságnak min sül, amelyet 
 
A.)  nem jegyeznek szabályozott t zsdén. * 

 
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja 
szerint definiált tényleges tulajdonosok neve és állandó lakóhelye az alábbi:* 
 
Név: 
Állandó lakóhely: 
Név: 
Állandó lakóhely: 
 

vagy 
,amennyiben a tulajdonosok között nincsen a pénzmosásról szóló törvény 3. § ra)-rb) 
alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattev  tulajdonosa vezet  
tisztségvisel jének a neve és állandó lakóhelye az alábbi: * 
 
Név: 
Állandó lakóhely: 
Név: 
Állandó lakóhely: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
vagy 

 
B.) szabályozott t zsdén jegyeznek. * 
 
 
 
Kelt: ……………………… 
 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 

* Kérjük az A. vagy B. pont közül a megfelel  pontot egyértelm en aláhúzással megjelölni, az 
A. pont jelölése esetén a kért adatokat a megfelel  helyre beírni! 
 
Közös Ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi közös ajánlatot tev nek külön-külön 
be kell nyújtania. 
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Értelmezés: 
– Pénzmosásról szóló törvény: A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény. A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) 
alpontja vonatkozásában a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerint definiált 
tényleges tulajdonos:  
r) tényleges tulajdonos: 

  ra)13 az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkez  szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - 
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 
rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet nem 
a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy 
azzal egyenérték  nemzetközi el írásokkal összhangban lév  közzétételi követelmények 
vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkez  szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó 
befolyással rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást 
végrehajtanak, továbbá 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, 
ha a leend  kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve m ködtetik, ha a 
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezel  szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 
alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 
képviseletében eljár; 

 
– Szabályozott t zsde: A szabályozott t zsde alatt a t kepiacról szóló 2011. évi CXX. törvény 5. 

§ (1) bekezdés 114. pontjában meghatározott piacot kell érteni. (A szabályozott t zsdék 
listáját egyebekben megtalálja az alábbi linken:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:209:0021:0028:HU:PDF
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NYILATKOZAT                                                                                                     
a Kbt. 56. § (2) bekezdés tekintetében 

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 
Alulírott ……………………... (név), mint a(z) ……..………………………... (cégnév)  ajánlattev  
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 56 § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en ezennel 
kijelentem, hogy  
 
 
A.) szervezetünk vonatkozásában van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati 
joggal rendelkezik *  

 
vagy 
 
B.) szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati 
joggal rendelkezik *  
 
 
Kelt:  ...................................., ............................. 
 
 
          

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
* Kérjük az A., vagy B. pont közül a megfelel t egyértelm en aláhúzással megjelölni! 
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Amennyiben van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 

 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattev  
cégjegyzésre jogosult képvisel je a Kbt. 56. § (2) bekezdése tekintetében 
 

n y i l a t k o z o m ,   
 
hogy szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet(ek) rendelkeznek közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy 
szavazati joggal: 
 

 Szervezet (1) neve: ………………………………………… 
 Szervezet (2) neve: ………………………………………… 
 Szervezet (..) neve: ………………………………………… 

 
Alulírott………............., mint a(z) ………….. (székhely:……………), mint ajánlattev  
cégjegyzésre jogosult képvisel je egyúttal nyilatkozatom, hogy a fenti szervezet(ek) 
vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
 
 
 
 

Kelt: ....................................,  ............................ 
 
 
          

……………………………… 
cégszer  aláírás 
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VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSSEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT 
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) …….................……(cégnév, székhely) cégjegyzésre 
jogosult képvisel je, mint Ajánlattev  nyilatkozom (a megfelel  rész aláhúzandó!) 
 
a) nem nyújtottunk be el nem bírált változásbejegyzési kérelmet a cégbírósághoz. 
b) mellékelten csatoljuk a cégbírósághoz benyújtott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt létesít  okiratot. 
 
 
Kelt: 
 
 

_____________________ 
cégszer  aláírás 
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P1.1 PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ALKALMASSÁGI  
NYILATKOZAT 

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 
Alulírott …………………………, mint a(z) ………………………(cégnév, székhely) cégjegyzésre 
jogosult képvisel je  
 

k i j e l e n t e m, 
 
hogy társaságunk számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (mérlegének, eredmény-
kimutatásának) közzététele 
 
A) jogszabályi el írás alapján kötelességünk, ezért a kért beszámolók adatai társaságunk 
vonatkozásában a céginformációs szolgálat honlapján megismerhet k, az ajánlatkér  által 
ellen rizhet k. 
 
vagy 
 
B) jogszabályi el írás alapján nem kötelességünk, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk 
részeként csatoljuk cégszer en aláírt nyilatkozatunkat (adott esetben: és valamennyi konzorciumi 
partnerünk cégszer en aláírt nyilatkozatát) az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti 
eredményér l, évenkénti bontásban. 
 
vagy 
 
C) jogszabályi el írás alapján kötelességünk, azonban társaságunk az ajánlatkér  által el írt id szak 
kezdete közben/után kezdte meg m ködését, ezért alkalmasságunk igazolására ajánlatunk részeként 
csatoljuk a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünkr l szóló nyilatkozatot.8 

 
 
Kelt: 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 

 
 

 
 

                                                
8 A) B) és C) pontok közül a megfelel  aláhúzandó! 
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P.1.2 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG9 
NYILATKOZAT  

 
A 310/2011. (XII.23.) KORM. RENDELET 14. § (2) BEKEZDÉS TEKINTETÉBEN 

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 
Alulírott …………………………, mint a(z) ……….................…(cégnév, székhely) cégjegyzésre 
jogosult képvisel je az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi 
formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és m szaki leírás gondos áttekintése után – a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelel en nyilatkozom, 
hogy a közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételünk az alábbiak szerint alakult: 
 
 

2012:………………. 
2013:………………. 
2014:………………. 
2015:……………… 

 
 
 
 
 
Kelt: 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Ajánlattev nek csak abban az esetben kell a nyilatkozatot benyújtania, amennyiben az utolsó három lezárt gazdasági 
év mindegyikében nem rendelkezik beszámolóval, azaz az el írt id szak kezdete után kezdte meg m ködését. 
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REFERENCIAIGAZOLÁS (MINTA)  
 
 
Referenciát adó szervezet neve, címe: 
 
Referenciát adó személy neve, beosztása, telefonszáma: 
 
Vállalkozó (Kivitelez ) neve, címe: 
 
Szerz dés tárgya:…………………………………………………… 
 
A f bb m szaki adatok (oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történ  megfelelés 
egyértelm en megállapítható legyen): 
 
 
 
 
 
A munka jellege (f vállalkozói/generálkivitelez i, közös ajánlattev ként), a saját teljesítések pontos 
leírása munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével: 
 
 
 
 
Teljesítés helye: 
 
Teljesítés ideje (kezdés, befejezés):  
 
A nettó ellenszolgáltatás összege:  …………………………………Ft. 
 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…..… részér l 
nyilatkozunk, hogy Vállalkozó  a szerz désnek és az el írásoknak megfelel en teljesítette a 
szerz dést.   
 
 
 
Kelt: 
 
 
 

referenciát adó személy aláírása 



 35 / 49 
 

NYILATKOZAT BIZTOSÍTÉK NYÚJTÁSRÓL
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…..… cégjegyzésre 

jogosult képvisel je a Kbt. 126. §. (5) bekezdés alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító 

felhívásban meghatározott biztosítékokat határid re rendelkezésére bocsátom. 

 

Kelt:   
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 



 36 / 49 
 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT  
 

A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 

 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………(cégnév, székhely)…..… cégjegyzésre 

jogosult képvisel je nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a beruházás kivitelezési 

tevékenységére vonatkozó, legalább az ajánlatban megadott mérték  ellenszolgáltatás erejéig 

biztosító felel sségbiztosítást kötök, és ezt a vállalkozási szerz désben foglalt feladatok 

maradéktalan teljesítéséig fenntartom, illetve a meglév  biztosítási szerz désem a fentieknek 

megfelel en jelen eljárás tárgyát képez  beruházásra kiterjesztem. 

 

 

Kelt:   
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT                                                                                          
a Kbt. 54. § (1) bekezdése szerint  

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …….................……(cégnév, székhely) cégjegyzésre 

jogosult képvisel je, mint Ajánlattev  nyilatkozom, hogy tájékozódási kötelezettségünknek  

- a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó  

olyan kötelezettségeinkr l, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerz dés teljesítése során meg kell 

felelni, eleget tettünk. 

 
 
Kelt:   
 

……………………………… 
 

cégszer  aláírás 
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NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL10

 
A „Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” 

tárgyú ajánlathoz 
 

 
Alulírott ………………………………………., mint a(z) …….................……(cégnév, székhely) 
cégjegyzésre/képviseletre jogosult képvisel je ezúton nyilatkozom, hogy a Kbt. 80. §-a alapján az 
ajánlat .…-…. 11 oldalain elkülönítetten elhelyezett iratok üzleti titkot tartalmaznak, melyek 
nyilvánosságra hozatalát ezennel megtiltom. 
 
 
 
Kelt: ……………………………….. 
 
 

……………………………… 
cégszer  aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, mell zhet  jelen nyilatkozat csatolása.  
11 Ezen nyilatkozat benyújtása esetén kérjük a megfelel  oldalszámokat feltüntetni! 



 39 / 49 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS TERVEZET 
 

 
Amely létrejött egyrészr l: 
 
Név:       Harkány Város Önkormányzata 
székhely:     7815 Harkány, Pet fi Sándor utca 2 - 4. 
adószám:   15724076-2-02 
Képvisel :   Baksai Endre Tamás polgármester 
Telefon:  06/72-480-100;  
Fax:  72/480-518 
E-mail:   polgarmesterihivatal@harkany.hu ____________________  
továbbiakban : Megrendel , 
 
másrészr l: 
név: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
kamarai szám:  
bankszámlaszám: 
telefon: 
fax: 
email: 
képvisel : 
a továbbiakban: Vállalkozó 
között a mai napon az alábbi feltételekkel. 
 
 
 

 
I. A SZERZ DÉS TÁRGYA 
 

Felek rögzítik, hogy Megrendel  2015. május 08-án megkezdve, a közbeszerzésekr l szóló 
2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § bekezdés alapján közbeszerzési 
eljárást folytatott le a törvény rendelkezéseinek megfelel en a „Vállalkozási szerz dés a 
Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház felújítására a  DDOP-3.1.3/G-
14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében” tárgyában. 
 

1.) Jelen szerz dés tárgya: a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítása a DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében. 

2.) Jelen szerz dés az eljárást megindító felhívás és dokumentáció, az írásban feltett kérdések és 
az azokra adott kiegészít  tájékoztatások és a nyertes ajánlattev  (Vállalkozó) ajánlata 
alapján került megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerz dés elválaszthatatlan 
részét képezik, annak elválaszthatatlan mellékletei.  

3.) Megrendel  a közbeszerzési eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertes Ajánlattev nek. 
4.) Megrendel  jelen szerz dés alapján vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja, hogy a 

szerz dés keretében a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám, Hrsz: 353 alatti 
ingatlan vonatkozásában a tárgyi munka létesítményeit elkészíti, elvégzi a szükséges 
vizsgálatokat, elkészíti az el írt tervdokumentációkat, beszerzi a szükséges engedélyeket, a 
jelen szerz dés melléklete szerinti dokumentáció részét képez  közbeszerzési m szaki 

mailto:polgarmesterihivatal@harkany.hu
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leírás, a vonatkozó szabványokban foglaltaknak megfelel en, rendeltetésszer  használatra 
alkalmas módon úgy, hogy az a dokumentációban rögzített feltételeket kielégíti.  

 
II. MEGRENDEL  JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1.) A kivitelezési munkát Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám, Hrsz: 353 helyen kell 
elvégezni. Megrendel  köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.  

2.) Megrendel  jogosult és köteles Vállalkozó tevékenységét id közönként ellen rizni. 
Megrendel  jogosult megbízni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vállalkozó, illetve 
annak alvállalkozói tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor 
jogosult ellen rizni. Megrendel n kívül a támogatást nyújtó szervezet ellen rei is jogosultak 
a szerz dés teljesítésének ellen rzésébe bekapcsolódni. 

3.) A m szaki ellen r szervezet: 
 

Név:   ………………………………….  
(Személyesen közrem ködik: ……………………. m szaki ellen r) 
Cím   …………………… 
Telefon:  …………………… 
Telefax:  ……………………  
E-mail:  …………………… 

 
4.) Megrendel  a vállalkozási díjat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles megfizetni 

Vállalkozónak.  
 

III. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1.) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerz dés elválaszthatatlan részét képez  
mellékletekben, mint az építési beruházásra vonatkozó dokumentumokban részletesen 
meghatározott munkát eredményesen és I. osztályú min ségben elvégzi.  

2.) A vállalkozói díj tartalmazza az összes – teljesítés érdekében felmerül  – organizációs jelleg  
létesítés költségeit (fel- és levonulási költségek, ideiglenes melléképítmények és létesítmények, 
stb. költségei), továbbá a mindezekkel kapcsolatban felmerül  engedélyeztetési, jóváhagyási 
eljárások lefolytatásának költségeit. 

3.) Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és 
gyors elvégzését. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden el re 
látható akadály id ben megsz ntethet  legyen. 

4.) Vállalkozó a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerz dés, illetve Megrendel  
utasításai szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illet leg 
nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

5.) Vállalkozó köteles a Megrendel t minden olyan körülményr l haladéktalanul írásban az építési 
naplóban és külön levélben is értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kell  id re való 
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja (a továbbiakban: akadályközl  levél). Az akadályközl  
levélben foglaltak a szerz dés szerinti teljesítési határid t nem módosítják, és a Megrendel  
késedelmes teljesítésb l ered  törvényes és szerz désen alapuló jogait nem érintik. Az értesítés 
elmulasztásából ered  kárért a Vállalkozó felel sséggel tartozik. 

6.) Ha a Megrendel  célszer tlen vagy szakszer tlen utasítást ad, erre e Vállalkozó köteles t írásban 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából ered  kárért a Vállalkozó felel s. Ha azonban a 
Megrendel  a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerz dést l nem állhat 
el, a Megrendel  utasítása szerint a Megrendel  kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

7.) Vállalkozó a Megrendel  utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy 
hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet – és vagyonbiztonság – veszélyeztetésére vezetne. 
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8.) Vállalkozó kijelenti, hogy a munkaterületet megismerte. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a 
munkaterület részeit a rendelkezésre álló módszerek és technológiák alkalmazásával az épít ipari 
szakvállalatoktól elvárható gondossággal felmérte, nem merülhetnek fel olyan körülmények, 
amelyek lassítanák a munkavégzését, vagy Megrendel  számára bármiféle többletköltséget 
eredményeznének. Vállalkozó nem válik jogosulttá semmiféle többletdíjazásra a vállalkozói díjon 
felül, amennyiben Vállalkozó hibás vagy nem kell en gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek 
merülnének fel a teljesítés során. 

9.) Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg Megrendel  a munkavégzés 
helyét alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére nem bocsátja.   

10.) Vállalkozó a kivitelezés alatti rzés és vagyonvédelem feladatait saját költségén látja el, egyben 
gondoskodik a tárolt anyagok, szerszámok rzésér l is, valamint saját dolgozói munkavégzésével 
kapcsolatos helyi szociális feltételeir l is önmaga gondoskodik. 

11.) Vállalkozó vállalja az építésügyi és az építésüggyel összefügg  szakmagyakorlási 
tevékenységekr l szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltakat, ennek megfelel en 
biztosítja a felel s m szaki vezet  személyét. 

12.) Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy a szomszédos épületeket, beépített anyagokat 
és a kiépített környezetet megóvja, és ebben semmiféle kárt ne okozzon. Az esetben ha a 
munkaterület átadása után a – munkába nem vett – meglév  épületben bármiféle kár keletkezik, 
ennek helyreállítási kötelezettsége a Vállalkozót terheli, és költségeit Vállalkozó viseli. Ezeket a 
munkákat legkés bb a beruházás készre-jelentésének napjáig el kell végezni. Amennyiben ez 
nem történik meg, Megrendel  jogosult más kivitelez vel elkészíttetni, és a bekerülési összeget 
Vállalkozó felé kiszámlázni. 
Vállalkozó az építési terület megközelítéséhez használt közleked  utak helyreállításáról 
gondoskodni köteles. A kivitelezés befejezését megel en az igénybevett közlekedési útvonalat 
az eredeti állapotnak megfelel en helyre kell állítania.  A helyreállítás megtörténte a m szaki 
átadás-átvétel és a teljesítés igazolás kiadásának el feltétele. 

 
IV. A FELEK EGYÜTTM KÖDÉSE 

 
1.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltak maradéktalan 

megvalósítása érdekében szükség szerint folyamatosan együttm ködnek. Ennek megfelel en 
id ben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésér l, 
hanem minden olyan kérdésr l (tény, adat, körülmény), amely a szerz dés teljesítésére kihatással 
lehet.  

2.)  A  Vállalkozó  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  Megrendel t  haladéktalanul  értesíti  abban  az  
esetben, ha a jelen szerz dés maradéktalan teljesítése el tt ellene, illet leg alvállalkozója ellen 
cs d-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

3.) A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendel t értesíteni, ha saját cégében, vagy 
alvállalkozójánál a jelen szerz dés maradéktalan teljesítését megel en tulajdonos változásra, 
illet leg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy 
beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felel s az értesítés elmulasztásából ered  kárért. 

4.) A Megrendel  által a kapcsolattartásra kijelölt személy, vagy szervezet:  
 
név:  
értesítési cím  
telefon / fax  
e-mail  

 
név:  
értesítési cím  
telefon / fax  
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e-mail  
 
A Vállalkozó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 
 
név:  
értesítési cím  
telefon / fax  
e-mail  

 
 

V. ALVÁLLALKOZÓK 
 

1.)  Vállalkozó a Kbt. figyelembevételével, az ajánlatában jelölteknek megfelel en jogosult 
alvállalkozókat, illetve er forrást biztosító szervezeteket igénybe venni. 

2.) A Vállalkozó nyertes ajánlatában meghatározott - a közbeszerzés becsült értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozók a következ k: *a nyertes ajánlatban 
foglaltak szerint kitöltend  
 
a) cégnév:  ……………………………………………………………  

székhely: ..………………………………………………………… 
 
b)  cégnév:  ……………………………………………………………  

székhely: ..………………………………………………………… 
 
 

3.) Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért és er forrást biztosító szervezetekért úgy felel, 
mintha a munkát maga végezte volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig 
felel s minden olyan kárért is, amely enélkül nem következett volna be. 

 
 

VI. VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK  
 

 
1.) Megrendel  a teljesítéshez szükséges fedezettel a Támogatási Szerz dés keretében, 100 % 

támogatási arányban rendelkezik.  
2.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 

mindösszesen   
 

Kivitelezés teljes költsége:  
nettó ………………..- Ft azaz nettó …………………………………………………… forint 
+ ………………….- Ft (27 %ÁFA),  
bruttó …………...- Ft 
azaz bruttó ………………………………………………………… forint vállalkozói díj 
illeti meg.  
*a nyertes ajánlatban foglaltak szerint kitöltend   

 
A kifizetés a szerz désben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követ en 
átutalással történik (a megnevezett pályázati programon belül 100 % támogatásból) a 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) 6:130 §. (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 130. §-a, a 306/2011 (XII.23.) Korm. 
rendelet 12-14. §-ai és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás 
szabályai szerint történik a 2003. évi XCII. számú az adózás rendjér l szóló törvény 36/A §-a 
figyelembe vételével. 
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Felek egyez en rögzítik, hogy az ÁFA bevallása és megfizetése a vonatkozó mindenkori 
hatályos jogszabályok rendelkezései szerint nem tartozik az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. 
Törvény) 142. §-nak hatálya alá, az ún. fordított Áfa fizetés szabályai alá tartozik (nem építési 
engedély köteles tevékenység). 
A vállalkozói díj egyösszeg  átalányár, amely tartalmaz minden, a vállalt beruházás 
teljesítésével összefügg  valamennyi költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától 
(ideértve az esetlegesen a szerz déskötéskor el re nem látható, m szaki szükségességb l ered  
többletmunkákat is.)  

3.) Szerz  felek egyez en rögzítik, hogy a Vállalkozó a 2015. július 15-ig a m szaki ellen r által 
igazolt teljesítésnek megfelel en jogosult az igazoltan elvégzett teljesítések alapján egy darab 
részszámlát, valamint a sikeres m szaki átadás-átvételt követ en egy darab végszámlát 
benyújtani.   

4.) A végszámla kibocsátására abban az esetben kerülhet sor, ha a jelen megállapodás szerinti 
munkák hiánytalan átvételét - a sikeres m szaki átadás-átvételi eljárás befejezését követ en - a 
Megrendel  írásban igazolja.  

5.) Megrendel  el írja, Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítésigazolásra benyújtott vállalkozói rész-, 
illetve végszámla mellékleteként az alábbiakat nyújtja be: 
 
1. M szaki ellen r által igazolt részletes, tételes számlarészletez t 
2. Felmérési naplót (Tételes méret- és mennyiség kimutatást, szükség esetén idomtervek) 
3. A beépített anyagok szállítói megfelel ségi nyilatkozatait, m bizonylatait (csak a 
végszámlánál) 
4. A beépített anyagok szállítóleveleinek másolatát (csak a végszámlánál) 
5. Az építési napló másolatát  
6. Megvalósulási tervdokumentációt (2 pld.-ban) (csak a végszámlánál) 
 

Megrendel  csak az ebben a pontban meghatározottak szerint felszerelt számlákat tudja 
teljesítettnek leigazolni. A végszámla befogadásának el feltétele továbbá a m szaki ellen r 
számlatartalmat jóváhagyó, az abban foglalt teljesítést leigazoló nyilatkozatának kézhezvétele. 

6.) Megrendel  kifejezetten felhívja Vállalkozó figyelmét az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. §-ában foglalt rendelkezések betartására. Egyúttal tájékoztatja Vállalkozót, hogy – 
jogszabály eltér  rendelkezése hiányában – nettó módon számított 200.000 Ft feletti kifizetést 
csak abban az esetben teljesít, ha számlájához bemutat, átad, vagy megküld egy 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek min sül  együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy az állami 
adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy az alvállalkozó a 
kifizetés id pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Megrendel  el írja 
továbbá, hogy Vállalkozó az Art. 36/A §-ában foglaltakat az alvállalkozókkal, valamint a polgári 
jog szerinti alvállalkozókkal megkötött (kötend ) szerz déseiben köteles megfelel en alkalmazni.  

7.) Közös ajánlat esetén - Vállalkozók legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig kötelesek 
nyilatkozatot tenni Megrendel nek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból.  

8.) Vállalkozó(k) legkés bb a teljesítés elismerésének id pontjáig köteles(ek) nyilatkozatot tenni, 
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenszolgáltatásból, egyidej leg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. 

9.) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követ en állítja ki számláját, a számlában 
részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét. 

10.) A 9) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítést Megrendel  15 napon belül 
utalja át Vállalkozónak. 

11.) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjér l szóló 
2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy 
részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerz désben foglaltak szerint az alvállalkozói 
díj egy részét visszatartja. 
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12.) Vállalkozó(k) átadják az 11) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az 
alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát Megrendel nek (annak 
érdekében, hogy Megrendel  megállapíthassa, hogy Vállalkozó jogszer en nem fizette ki a teljes 
összeget az alvállalkozónak). 

13.)  Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, f vállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendel  15 napon belül átutalja Vállalkozó(k)-nak, ha (k) az alvállalkozókkal szembeni 
fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették. 

14.) Ha Vállalkozó(k) valamelyike az 11) vagy a 12 pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az 
ellenszolgáltatás fennmaradó része akkor illeti meg Vállalkozót, ha igazolja, hogy a 10) vagy a 
11) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdeml  irattal igazolja, hogy az 
alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által a 7) pont szerint bejelentett összegre 
vagy annak egy részére. 

15.) Késedelmes kifizetés esetén Vállalkozó a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §. szerint késedelmi 
kamatot számíthat fel.  

16.) Kifizetés a DDOP támogatási szerz dés feltételei mellett történik, amit Vállalkozó tudomásul 
vesz. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számlája szállítói finanszírozásban kerül kifizetésre, 
nyilatkozik, hogy tisztában van ennek sajátosságaival, tudomása van arról, hogy a Közrem köd  
Szervezet a számlával kapcsolatos hiánypótlás vagy esetleges szabálysértési eljárás ideje alatt 
kifizetést nem teljesít, Vállalkozó nyilatkozik, hogy szerz déses feladatait ebben az esetben is 
teljesíti. 

17.) A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint Vállalkozó a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerz dés elszámolható összege 30%-ának megfelel  mérték  szállítói 
el leget igényelhet (el legbekér  dokumentumon keresztül).  

18.) A szállítói el leget (el legbekér  dokumentumon keresztül) Vállalkozó közvetlenül a 
közrem köd  szervezett l igényelheti Megrendel  egyidej  értesítése mellett, aki az értesítést l 
számított 5 napon belül jelezheti a szállítói el leggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a 
szállítói el leg-igénylést a Megrendel  részér l elfogadottnak kell tekinteni. 

19.) A központi koordinációs szerv határozza meg a szállítói el leggel történ  elszámolás 
részletszabályait. 

20.) Az el legfizetés feltétele: Vállalkozónak az el legbekér  benyújtásával egyidej leg, a szerz dés 
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói el leg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelel  mérték , a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése 
szerinti biztosítékot kell nyújtani. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító 
cégjegyzésre jogosult vezet  tisztségvisel jének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkez  tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel 
rendelkez  természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által 
vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a 
szállítói el leg biztosítékaként. Az el leg visszafizetési biztosíték igénybevételére akkor kerülhet 
sor, ha a Vállalkozó az el leg visszafizetésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. 
 
VII. MEGLÉV  KÖZM VEK VÉDELME 
 

1.) A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közm vek megrongálódásáért 
Megrendel  felel sséget nem vállal, de a káresetek megel zése érdekében – szükség szerint – 
köteles együttm ködni a közm vek pontos helyének meghatározásában. 

 
VIII. TELJESÍTÉSI HATÁRID K 

 
1.) A munkaterület átadás-átvételi eljárásának id pontja: A szerz déskötést követ  3 munkanapon 

belül. 
A szerz dés teljesítésének határideje (egyben a m szaki átadás-átvétel id pontja): 
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2015. szeptember 30. 

2.) El teljesítés lehetséges. 
  
IX. A MUNKA ELLEN RZÉSE ÉS ÁTVÉTELE 

 
1.) A Megrendel , illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy a Vállalkozó, illetve annak 

alvállalkozói tevékenységét a felhasznált anyagokat és alkalmazott eljárásokat és munkavégzését 
mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosult ellen rizni.  

2.) A kivitelezési tevékenység végzésér l a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerinti építési naplót 
a kormányrendeletben foglaltak szerint kell vezetni.  

3.) Megrendel  köteles a munkát a Vállalkozó értesítésében megjelölt id pontra kit zött átadás-
átvételi eljárás során megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás 
munkarészekre es  költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági 
igényeket jegyz könyvben rögzíteni. 

4.) Ha a Megrendel  az építési beruházás egyes munkarészeit a teljesítés el tt ideiglenes jelleggel 
átveszi (el zetes átadás), ezek tekintetében a kárveszély az átvétel id pontjától a Megrendel re 
száll át.  

5.) Vállalkozó határid ben teljesít, ha az átadás-átvétel a szerz désben el írt határid n belül, 
illet leg határnapon megkezd dött, kivéve, ha a Megrendel  a szolgáltatást nem vette át. Nem 
tagadható meg az átvétel olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más hibákkal, 
hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem 
akadályozzák a rendeltetésszer  használatot. Nem tekinthet  rendeltetésszer  használatra 
alkalmasnak a teljesítés, ha több kisebb jelent ség  hiba javítása az épület zavartalan használatát 
akadályozza, vagy a hibák megszüntetése során az épület használata balesetveszéllyel járna. 

6.)  A végszámla kiállítására csak az eredményes átadás-átvétel után kerülhet sor. 
7.) A m szaki átadás-átvételi eljárást követ  1 éves fordulóját megel  15 napon belül az építési 

beruházás munkáit szerz  felek kötelesek ismételten megvizsgálni (utó-felülvizsgálati eljárás). 
Ezt az eljárást Megrendel  készíti el  és hívja meg arra a Vállalkozót. Vállalkozó köteles 
gondoskodni arról, hogy az alvállalkozói is jelen legyenek az eljárás során. Az utó-felülvizsgálati 
eljárás során Felek jegyz könyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. Vállalkozó a 
hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a Megrendel  által átadott hibajegyzékben 
szerepl  határid ben megszüntetni. 
 
X. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS, MEGHIÚSULÁS 

 
1.)  A szerz  felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó a véghatárid t késedelmesen 

teljesíti, abban az esetben 50.000,- forint összeg  napi késedelmi kötbért köteles megfizetni a 
Megrendel nek. Késedelem esetén minden megkezdett naptári nap egész napnak min sül. 

2.)  Amennyiben jelen szerz dés a Vállalkozónak felróható okból megsz nik, abban az esetben a 
Vállalkozó köteles a nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelel  mérték  meghiúsulási kötbért 
megfizetni. A Megrendel  meghiúsultnak tekinti a szerz dést, ha a Vállalkozó a végteljesítési 
határid t neki felróható okból összesen 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerz dés 
teljesítését l a határid  lejárta el tt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll. 

3.) Amennyiben Vállalkozó Megrendel  kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 
írásban megtenni. Megrendel  elismert, lejárt kötbérigényét jogosult a vállalkozói díjba 
beszámítani. 

4.) Megrendel  bármely közbens  intézkedési, nyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos 
késedelmének jogkövetkezményeként Felek a Vállalkozó részére nyitva álló teljesítési határid  
meghosszabbítását kötik ki. A teljesítési határid  ilyen esetben f szabályként a Megrendel i 
késedelem id tartamával egyezik meg. Megrendel  késedelem esetén a Vállalkozó köteles 
Megrendel vel egyeztetést kezdeményezni és álláspontját közölni Megrendel vel. Felek az 
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egyeztetésekr l jegyz könyvet vesznek fel, melyet mindkét fél aláír. 
 
XI. ELÁLLÁS A SZERZ DÉST L 
 

1.) A Megrendel  a szerz dést l bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozó kárát megtéríteni. 
Ha a Megrendel  a szerz dést l azért áll el, mert a teljesítési határid  lejárta el tt nyilvánvalóvá 
vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak olyan számottev  késéssel tudja elvégezni, hogy a 
teljesítés emiatt a Megrendel nek már nem áll érdekében, a Megrendel  a szerz désszegésre 
vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet. Ez értelemszer en vonatkozik a határid k 
betartására is. 

2.) Ha a munka végzése során a körülmények arra engednének következtetést, hogy a teljesítés hibás 
(vagy hiányos) lesz, a Megrendel  a hiba (vagy hiány) kiküszöbölésére t zött megfelel  határid  
sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésb l ered  jogokat. 

3.) A teljesítési határid  15 nappal történ  késedelmes teljesítése esetén elállási lehet sége van a 
szerz dést l a megrendel nek. 

4.) Ha jelen szerz dés annak teljes kör  teljesítése nélkül sz nik meg, úgy Felek kötelesek az 
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakért t vonnak be, 
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megrendel  részér l a 
kárigény tekintetében figyelembe kell venni különösen az utólagos befejezés többletköltségét, a 
beruházás eredetileg tervezetthez képes képest kés bbi megvalósulásából ered  hátrányokat és a 
szerz déshez kapcsolódó támogatási szerz désb l ered  jogkövetkezményeket is. 
 
XII. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 
 

1.) Vállalkozót a végleges és sikeres üzembe helyezést követ  els  naptól jótállási kötelezettség 
terheli. Ett l az id ponttól kezd dik a szerz dés tárgya teljesítése során megvalósult létesítmény, 
továbbá valamennyi egyéb építmény, gép, berendezés, szereléstechnikai vezeték és szerelvény, 
stb. garanciális id szaka, függetlenül attól, hogy azokat Vállalkozó mikor szerezte be. 

2.) Vállalkozó teljesítésre vonatkozó teljeskör  garancia-kötelezettségének id tartama 36 hónap.  
3.) Vállalkozó Ptk.-ban meghatározott szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás 

befejezését követ  els  naptól kezd dik. Ha a Megrendel  egyes munkarészeket már korábban 
átvett, a szavatosság ezekre a részátadás id pontjától érvényes. 

4.) A jótállási vagy szavatossági id  alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a 
Vállalkozó tudomására kell hozni, aki köteles haladéktalanul intézkedni a felfedett hiányosság, 
vagy el álló hiba megszüntetésére. Amennyiben a Vállalkozó ésszer  id n belül (rendeltetésszer  
használatot befolyásoló és azonnali beavatkozást igényl , vagy egyéb jelleg  meghibásodás) nem 
intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, 
Megrendel  jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére és kockázatára megsz ntetni. 
Az így elvégeztetett munkákra továbbra is fennáll a Vállalkozó jótállási és/vagy szavatossági 
kötelezettsége. 
 
XIII. BIZTOSÍTÁS 

 
1.) Vállalkozó a szerz dés a jelen szerz dés aláírásának napjáig legalább az ajánlatában megadott 

mérték  ellenszolgáltatás erejéig a meglév  felel sségbiztosítását kiegészítette, illetve építési-
szerelési biztosítását megkötötte, amely jelen szerz dés mellékletét képezi. Amennyiben 
Vállalkozó biztosítását nem tartja érvényben, Megrendel  az elmaradt biztosítási díjat és 
felmerül  költségeit, ill. káresemény esetén a kár teljes összegét Vállalkozó esedékes pénzügyi 
követeléséb l levonhatja. 

2.) Az el írt mérték  felel sségbiztosításnak legalább a szerz déskötés id pontjától a beruházás 
befejezése alatt és a beruházás befejezését l számítottan a Ptk-ban a rejtett hibáért fennálló 
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szavatossági felel sség teljes id tartamáig kell érvényesnek lennie. 
 

XIV. A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA 
 

1.) Ezt a szerz dést csak a felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képvisel i módosíthatják 
írásban (papír alapú dokumentum) a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján. Szóban, ráutaló 
magatartással tett jognyilatkozat a szerz dés módosítására nem alkalmas. 
 
XV. A VÁLLALKOZÁSI SZERZ DÉS MELLÉKLETEI 

 
1.) Szerz  felek a Vállalkozási Szerz désben foglaltakon túlmen en az alább felsorolt mellékletek 

érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg: 
1. Megrendel  által a közbeszerzési eljárás során kiadott „eljárást megindító felhívás”-a 
2. Megrendel  által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi Dokumentáció” és 

 kiegészítései 
3. Vállalkozó nyertes ajánlata 
4. Vállalkozó építés-szerelési felel sségbiztosítása 
 
A mellékletek a szerz dés részét képezik akkor is, amennyiben azok fizikailag nem képezik a 
szerz dés részét.  
 
XVII. TITOKTARTÁS 

 
1.) A szerz  felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, valamint a 

teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Ez 
értelemszer en nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem 
teszi lehet vé. 

 
XVIII. KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

 
1.) A Felek mentesülnek a nem szerz désszer  magatartás negatív következményei alól, ha 

bizonyítják, hogy a felek érdekkörében keletkezett sérülés a másik fél nem szerz désszer  
teljesítésére vezethet  vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior 
körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél 
a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az 
illetékes szervvel igazoltatni köteles. 

2.) Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerz déssel rendelkez  munkavállalókat foglalkoztathat, ezért teljeskör  felel sséggel 
tartozik. Vállalkozó rendelkezik a dolgozóinak személyre szóló balesetbiztosítással, mely olyan 
munkahelyi baleset–és rokkantságbiztosítás, amely bármely dolgozójának, bármely követelését – 
beleértve a TB viszontkövetelését is – fedezi. 

3.) Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerz dés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelel  
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattev  adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

4.) Vállalkozó vállalja, hogy a szerz dés teljesítésének teljes id tartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megrendel  számára megismerhet vé teszi és a (5) bekezdés szerinti cégváltozásbejegyzési- és 
cégtulajdon szerzési ügyleteir l a Megrendel t haladéktalanul értesíteni köteles. 

5.) Megrendel  jogosult és egyben köteles a szerz dést felmondani - ha szükséges olyan határid vel, 
amely lehet vé teszi, hogy a szerz déssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
bármilyen módon tudomására jut, hogy  
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a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem 
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 
 

XIX. JOGVITÁK RENDEZÉSE 
 

1.) Szerz  felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat els dlegesen békés úton, 
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 
rendezés nem vezetett eredményre. 

2.) Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, 
hogy a szerz désb l ered  jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat – hatáskört l függ en –  
a bíráságok szervezetér l és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény melléklete alapján a 
Megrendel  székhelye szerint illetékes járás bíróság ill. törvényszék kizárólagos illetékességének.  

 
XX. NYILATKOZATOK 

 
Mindkét fél kijelenti, hogy 
 

 kell  felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerz dés aláírására és teljesítésére; 
 a jelen szerz dés aláírását az erre kijelölt vezet , illet leg a cég igazgatósága, vagy vezet  

testülete szabályszer en engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek; 

 jelen szerz dést a fél nevében aláíró személy megfelel , a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részér l a szerz dés aláírása és teljesítése 
nem eredményezi más, olyan szerz dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként 
szerepel; 

 nincs olyan függ ben lev  kötelezettsége vagy érdekkörében lév  más körülmény, amely 
kedvez tlenül hathat a jelen szerz désben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 
teljesítési készségére, illetve képességére. 

 
XXI. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 

 
1.) A jelen szerz désben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. 

törvény, a Polgári Törvénykönyvr l szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az egyéb 
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

2.) Jelen megállapodást a felek képvisel i, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyez t, 4 (darab) magyar nyelv  eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 Kelt: Harkány, 2015. ………………….. 
 
 
 

……………………………………………. 
Megrendel  

……………………………………………. 
Vállalkozó 
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DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLETEK (PDF) 
 

E-01 MEGLÉV  ALAPRAJZ (FÖLDSZINT)  
E-02 ÁLLAPOTFOTÓK 
E-03  TERVEZETT ALAPRAJZ 
E-04  TERVEZETT NYUGATI HOMLOKZAT 
E-05 TERVEZETT DÉLI HOMLOKZAT 
E-06  TERVEZETT ÉSZAKI HOMLOKZAT 
E-07 TERVEZETT KELETI HOMLOKZAT 
 

SZAKI LEÍRÁS (PDF) 
 
ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS (EXCEL) 
 



 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS,  Kbt. 122/A. § 

 
 
1.) Ajánlatkér  neve, címe és kapcsolattartási pontok 
 

Név:     Harkány Város Önkormányzata 
Postai cím:   7815 Harkány, Pet fi u. 2-4. 
Kapcsolattartási pont:  Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
Címzett:    Baksai Endre Tamás polgármester  
Telefon:    72/480-100, 72/480-501 
Fax:    72/480-518 
E-mail:    polgarmesterihivatal@harkany.hu  

 
2.) További információk a következ  címen szerezhet k be:  
 

Név:    dr. Zoric Ildikó egyéni ügyvéd 
Postai cím:   7800 Siklós, Felszabadulás u.38/A 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett:    dr. Zoric Ildikó 
Telefon:    72/279-200 
Fax:    72/279-200 
E-mail:     jougyved@gmail.com 

 
3.) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés 
 
Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a  DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében  
 
4.) A szerz dés típusa 
 
Építési beruházás, kivitelezés 
 
5.) A teljesítés helye 
 
7815 Harkány, K rösi Csoma Sándor u. 43. szám, Hrsz: 353 
NUTS kód: HU 231 
 
6.) A szerz dés meghatározása/tárgya 
 
Vállalkozási szerz dés a Harkány, K rösi Cs. S. u. 43. szám alatti egészségház felújítására a  
DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 azonosító jel  pályázati konstrukció keretében  
 
7.) Részekre történ  ajánlattétel nem biztosított.  
 
8.) Alternatív ajánlattétel nem biztosított. 
 
9.) Szerz dés szerinti mennyiség  
1 db vállalkozási szerz dés 
 
A meglév  egészségház felújítása  
Tervezett építési munkák: 

mailto:polgarmesterihivatal@harkany.hu
mailto:jougyved@gmail.com
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- 1 db akadálymentes parkoló kialakítása 
- 1 db tört karú rámpa kialakítása 
- meglév  lépcs  „eltolása” 
- az épület meglév  f bejáratainak akadálymentes kialakítása 
- meglév  el tér b vítése a bels  nyílászárósor átalakításával 
- az akadálymentes rendel k bels  nyílászáróinak cseréje 
- küls  nyílászárók cseréjes m anyag, h szigetelt üvegezés  ablakokra 
- bels  falfelületek javítása, festése 
- rendel kben új csempeburkolatok készítése 
- rendel kben és a küls  teraszon kerámia burkolat készítése 
- küls  lábazatok és falfelületek utólagos h szigetelése 

 
Az elvégzend  feladatok részletes mennyiségét, m szaki leírását kiviteli tervdokumentáció és 
az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.  
Jelen építési beruházás nem építési engedélyköteles tevékenység.  
Ajánlatkér  tájékoztatja ajánlattev ket, hogy a tervdokumentációban szerepl , meghatározott 
gyártmányra, típusra történ  hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelm  meghatározása 
érdekében történtek. Ajánlatkér  a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése 
alapján azzal mindenben egyenérték  anyagot, terméket elfogad. 
 
10.) A teljesítés határideje: 
 
Tervezett kezdés: A szerz dés aláírását követ  3 munkanapon belül 
Befejezés: 2015. szeptember 30. 
 
El teljesítés Ajánlatkér vel egyeztetettek szerint lehetséges.  
11.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 

 tárgy:  
45210000-2 Magasépítési munka 
További tárgyak:  
45215100-8 Egészségügyi épületek kivitelezése 
45321000-3 H szigetelési munka 
45421100-5 Ajtók, ablakok és kapcsolódó tartozékok beszerelése 

 
12.) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek 
 
12.1. Késedelmi kötbér: 50.000.- Ft/nap, minden késedelmesen eltelt nap után, de legfeljebb a 
nettó vállalkozói díj 10 %-a.  
12.2. Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozási díj 20 %-a. A Megrendel  meghiúsultnak 
tekinti a szerz dést, ha a Vállalkozó a végteljesítési határid t neki felróható okból 30 napot 
meghaladóan túllépi, vagy a szerz dés teljesítését l a határid  lejárta el tt saját 
elhatározásából, neki felróható okból eláll. 
12.3.   Jótállás: Ajánlatkér  kötelez  36 hónapos jótállási kötelezettséget ír el . 
12.4. El leg visszafizetési biztosíték: A nyertes Ajánlattev t jelen közbeszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerz dés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói 
el leg különbözetére jutó támogatás összegének megfelel  mérték , a Kormány európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 
javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettség terheli. A 
gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezet  
tisztségvisel jének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkez  
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tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkez  
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt 
kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a 
szállítói el leg biztosítékaként. 
Az el leg visszafizetésére vonatkozó biztosíték határid re történ  rendelkezésre bocsátásáról 
az ajánlattev nek az ajánlatban nyilatkoznia kell. Az el leg visszafizetési biztosíték 
igénybevételére akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az el leg visszafizetésére vonatkozó 
kötelezettségét nem teljesítette. 
 
13.) F  finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
 
13.1. A kifizetés a szerz désben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést 
követ en átutalással történik (a megnevezett pályázati programon belül 100 % támogatásból) 
a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 §. (1)-(2) bekezdései, a Kbt. 130. §-a, a 306/2011 (XII.23.) 
Korm. rendelet 12-14. §-ai és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói 
finanszírozás szabályai szerint történik a 2003. évi XCII. számú az adózás rendjér l szóló 
törvény 36/A §-a figyelembe vételével.  
 
13.2. Részszámla benyújtásának lehet sége:  
A nyertes ajánlattev  a dokumentáció részét képez  szerz déstervezetben foglalt feltételeknek 
megfelel en jogosult a 2015. július 15-ig a m szaki ellen r által igazolt teljesítésnek 
megfelel en 1 db részszámlát, illetve a sikeres m szaki-átadás-átvételt követ en 1 db 
végszámlát benyújtani. 
 
13.3. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint: a nyertes ajánlattev ként szerz  fél 
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerz dés elszámolható összege 30%-ának 
megfelel  mérték  szállítói el leget igényelhet (el legbekér  dokumentumon keresztül).  
A szállítói el leget (el legbekér  dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a 
közrem köd  szervezett l igényelheti az Ajánlatkér  (kedvezményezett) egyidej  értesítése 
mellett. A kedvezményezett az értesítést l számított 5 napon belül jelezheti a szállítói 
el leggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói el leg-igénylést a 
kedvezményezett részér l elfogadottnak kell tekinteni. 
A központi koordinációs szerv határozza meg a szállítói el leggel történ  elszámolás 
részletszabályait. 
 
13.4. Tájékoztatás ÁFA bevallás és megfizetés rendjér l: 
Ajánlatkér  tájékoztatja Ajánlattev ket, hogy a beruházás m szaki tartalmának 
finanszírozottságát tekintve az ÁFA bevallása és megfizetése a vonatkozó hatályos 
jogszabályok rendelkezései szerint nem tartozik az Áfa törvény (2007. évi CXXVII. 
Törvény) 142. §-nak hatálya alá, az ún. fordított ÁFA fizetés szabályai alá.   
 
14.) Kizáró okok meghatározása  
 
Az ajánlatkér  által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattev , alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szerepl , akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, illetve 
a Kbt. 57. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban 
nem lehet ajánlattev  az a gazdasági szerepl , akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben 
foglalt kizáró ok fennáll. Ajánlattev  a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel en 
az ajánlatban csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerz dés teljesítéséhez nem vesz igénybe 
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a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá es  alvállalkozót, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) és 
(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
A megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlattev nek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és 
57.§ (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá, az alvállalkozó, valamint az 
általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában nyilatkozni 
köteles arról, hogy azok nem tartoznak a Kbt 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya 
alá. 
Az Ajánlattev  az alvállalkozó, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett 
más  szervezet  vonatkozásában  nyilatkozhat  arról,  hogy  azok  nem  tartoznak  a  Kbt.  57.  §  
szerinti kizáró okok hatálya, vagy benyújthatja ezen szervezetek nyilatkozatát. (a 310/2011. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 10.§ a-b.) pontjaiban foglaltak alapján.) 
A Kbt. 56. § (1) bekezdésének k) pontjának kc) alpontjában meghatározott kizáró ok fenn nem 
állása tekintetében nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak min sül-e, amelyet nem 
jegyeztek szabályozott t zsdén, vagy szabályozott t zsdén jegyeznek; ha az Ajánlattev t nem 
jegyzik szabályozott t zsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megel zésér l 
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról 
szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a 
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az 
Ajánlattev nek a tényleges tulajdonosa vezet  tisztségvisel jének a nevét és állandó 
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. 
A kizáró okok igazolására benyújtott nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint az 
eljárást megindító felhívás megküldésének napja.    
A Kbt. 57. § (1) e) pontja alá tartozást Ajánlatkér  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
épít ipari kivitelez  vállalkozásokat nyilvántartó rendszerében ellen rzi. 

15.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

P1) Az ajánlattételi határid  lejártát megel  utolsó, három lezárt üzleti év saját vagy 
jogel dje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évek éves 
beszámolójának egy részének benyújtása (mérleg, eredmény kimutatás), ha a gazdasági 
szerepl  letelepedés szerinti ország joga el írja közzétételét. Amennyiben az ajánlatkér  által 
kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhet , a beszámoló adatait az 
ajánlatkér  ellen rzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása 
az ajánlatban, nem szükséges, erre vonatkozóan Ajánlattev  az ajánlatában tegye meg 
nyilatkozatát. (Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § 
(1) bekezdés b) pont) 

Ajánlatkér  a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, 
hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a kés bb létrejött gazdasági 
szerepl knek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint a közbeszerzés tárgyából 
(magasépítési tevékenység) származó árbevételt kell nyilatkozat formában igazolniuk.  

Ajánlatkér  felhívja a figyelmet a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdésében 
és a Kbt. 55. § (5-6) bekezdésében foglaltakra is. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az eljárásban alkalmas az ajánlattev , ha: 

P1) a letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelel en elkészített saját 
vagy jogel dje utolsó három lezárt üzleti évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolói 
alapján a mérleg szerinti eredménye nem volt minden lezárt üzleti évben negatív. 

Ajánlatkér  a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével összhangban közli, 
hogy a (2) bekezdésében foglalt körülmények fennállása esetén a kés bb létrejött gazdasági 
szerepl knek a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevételének 
megkövetelt mértéke: 

20.000.000,- Ft. 

16.) M szaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

M1) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése a) pontja alapján – a 16. § (5) 
bekezdése szerinti – nyilatkozat és/vagy igazolás az eljárást megindító felhívás megküldését l 
visszafelé számított öt évben (megküldési id pont év/hó/naptól visszafelé számított megel  
5. év év/hó/napjáig terjed  id szakot vizsgálva) teljesített (sikeres m szaki átadás-átvétellel 
lezárt) legjelent sebb építési beruházásairól. 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti referencia-
nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következ ket kell tartalmaznia: 

-          a szerz dést köt  másik fél neve, címe, telefonszám 
-          az ellenszolgáltatás összege, 
-          a teljesítés ideje és helye, 
-          a f bb m szaki adatok, oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek 
történ  megfelelés egyértelm en megállapítható legyen, 
-          a munka jellege (f vállalkozói/generálkivitelez i, közös ajánlattev ként), a saját 
teljesítések pontos leírása munkarészek, mennyiségek, értékek megnevezésével, 
-          nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az el írásoknak és a 
szerz désnek megfelel en történt-e. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Az eljárásban alkalmas az ajánlattev , ha: 

M1) az eljárást megindító felhívás megküldését l visszafelé számított öt évben (feladási 
id pont év/hó/naptól visszafelé számított megel  5. év év/hó/napjáig terjed  id szakot 
vizsgálva) rendelkezik összesen legalább: 

1 db (sikeres m szaki átadás átvétellel lezárt) magasépítési referenciával, mely referencia 
értéke a nettó 16.000.000,- Ft kivitelezési összeget elérte, vagy meghaladta.  

 
17.) Fenntartott szerz dések  
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A szerz dés védett foglalkoztatók számára nem fenntartott. 
Ajánlatkér  nem alkalmazza a Kbt. 122. § (9) bekezdésében foglaltakat.  
 
18.) Az eljárás fajtája 
 
Nemzeti értékhatárt elér  érték  eljárás, a Kbt. Harmadik rész, 122/A.§ alapján, tekintettel 
arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. 
 
19.) Bírálati szempont:   
 
A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás. 
 
Ajánlatkér  elektronikus árlejtést nem alkalmaz. 
 
20.) A dokumentáció beszerzésének feltételei  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2015/06/15 Id pont: 10:00 óra 
 
A dokumentációért nem kell fizetni, a Kbt. 52.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. 
 
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: 
A dokumentáció a felhívás megküldésével egyidej leg közvetlenül megküldésre kerül.  
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele, azt legalább egy 
ajánlattev nek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, a 
dokumentáció másra át nem ruházható. 
21.) Az ajánlattételi határid   
 
Dátum: 2015/06/15 Id pont: 10:00 óra 
Az ajánlat benyújtásának címe: Polgármesteri Hivatal M szaki Osztály, 7815 Harkány, Pet fi 
u. 2-4., 1. emelet  
 
22.) Az ajánlattétel nyelve  
Magyar 
 
23.) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama  
Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határid  lejártától számított 30. napig tart.  
 
24.) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Az ajánlatok felbontásának tervezett id pontja:  
Dátum: 2015/06/15 Id pont: 10:00 óra 
 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal M szaki Osztály, 7815 Harkány, Pet fi u. 2-4., 1. emelet  
 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 62. § szerint. 
 
25.) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó el írások:  
 
Az ajánlatkér  ajánlati biztosítékot nem kér.  
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26.) Az ajánlattev  ajánlatában - kifejezetten és elkülönítetten, mellékletben - közölt üzleti 
titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell 
elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.  
     
27.) A hiánypótlás lehet sége a Kbt. 67. § szerint biztosított. Ajánlatkér  felhívja az 
ajánlattev k figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlás keretében az ajánlattev  az 
ajánlatában korábban nem szerepl  gazdasági szerepl t von be az eljárásba és e gazdasági 
szerepl re tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, ajánlatkér  ilyen esetben nem rendel 
el újabb hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
28.) Az ajánlat részeként a kiadott árazatlan költségvetést változatlan formában, beárazva 
csatolni kell az ajánlathoz. 
 
29.) A közös ajánlatot tev  nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: nem követelmény és ajánlatkér  nem teszi lehet vé. 
Amennyiben több ajánlattev  közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – egyetemleges 
teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, a 
dokumentációban részletezett tartalommal. 
 
30.) Ajánlattev  ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az eljárást megindító felhívásban 
és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 
 
31.) Ajánlattev  illet leg ajánlattev  által az ajánlattétel során bevont egyéb szervezet csatolja 
be az ajánlatba becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi 
V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási mintáját, egyszer  másolatban annak igazolására, 
hogy az ajánlatot, illet leg az abban szerepl  nyilatkozatokat az ajánlattev , az alvállalkozó, 
valamint az alkalmasság igazolásában részt vev  gazdasági szerepl  képviseletére jogosult 
személy írta alá. (Amennyiben Ajánlattev , vagy közös ajánlattev k, az ajánlatban megjelölt, 
alvállalkozó vagy személy nem tartozik a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
hatálya alá, vagy személyes helyzete alapján nem rendelkezik cégkivonattal egyenérték  
dokumentummal (amely dokumentum igazolja az aláírásra való jogosultságot), elegend , ha 
ajánlattev  vagy közös ajánlattev k az ajánlatba olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két 
tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy 
személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelm en beazonosítható 
legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.  
Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak cégjegyzésre jogosult 
személy(ek) által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erej  magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben Ajánlattev , 
vagy ajánlattev k vagy alvállalkozó szerinti szervezet cég ügyében el nem bírált módosítás 
van folyamatban, úgy Ajánlattev  köteles az ajánlatához csatolni ezen szervezet tekintetében 
a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetésér l a 
cégbíróság által megküldött igazolást. 
 
32.) A kizárólag külföldi telephellyel rendelkez  ajánlattev knek (Közös Ajánlattétel esetén 
valamennyi Közös Ajánlattev  külön-külön) minden nyilatkozatot, hatósági igazolást, 
továbbá az olyan ajánlattev knek akik idegen nyelv  dokumentumot csatolnak be az adott 
dokumentumot felel s magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolnia. Kivételt képez az 
eredend en több nyelven készült igazolás, nyilatkozat, melynek kizárólag magyar nyelv  
tartalmát vizsgálja ajánlatkér . 
 
33.) Az Ajánlatkér  helyszíni bejárást tart, melynek id pontjai: 
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2015. június 05., csütörtök 10:00 óra. Találkozó: A teljesítés helyeként megnevezett építési 
helyszín udvarán. Ajánlatkér  konzultációt nem tart, egyéb kiegészít  tájékoztatást a Kbt. 45. 
§ (1)-(3), és 122.§.(5) bekezdésének megfelel en az Ajánlatkér  nevében eljárón keresztül 
kérhet. 
 
34.) Lezárt üzleti év alatt az Ajánlatkér  az eljárást megindító felhívás feladásának napján 
lezárt üzleti évet érti. 
 
35.) Árfolyamok: A különböz  devizák forintra, illetve euróra történ  átszámításánál a 
felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank 
nem jegyez, az adott devizára az ajánlattev  saját központi bankja által a felhívás feladásának 
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A 
beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes 
árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
 
36.) Az ajánlatkér  tájékoztatja az ajánlattev ket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével kapcsolatban 
az ajánlatkér  csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerz dést, vagy - a nyertes 
visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) bekezdés] a következ  
legkedvez bb ajánlatot tev nek min sített szervezettel (személlyel), ha t a 77.§ (2) 
bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 
 
37.) Ajánlattev k az eljárást megindító felhívás 15.) és 16.) pont alkalmassági el írások 
kapcsán az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlatkészítés során:  
Az el írt pénzügyi és m szaki alkalmassági követelményeknek az ajánlattev k bármely más 
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló 
kapcsolat jogi jellegét l függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattev  
ezen szervezet er forrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
az el írt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 
történ  megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges 
er források rendelkezésre állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt. 
Amennyiben ajánlattev  a szerz dés teljesítéséhez szükséges követelménynek úgy kíván 
megfelelni, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetre (személyre) támaszkodik, az igazolás az érintett szervezet (személy) részér l a 
Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdései szerint történik. 
 
38.) Ajánlatkér  el írja, hogy Ajánlattev  tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 
munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekr l, amelyeknek a teljesítés helyén és a 
szerz dés teljesítése során meg kell felelni. 
 
39.) Ajánlattev nek 1 (egy) eredeti papíralapú példányban kell benyújtania az ajánlatot. A 
teljes (beszkennelt) ajánlatot PDF, vagy JPEG formátumban 1 példányban, a papíralapú 
ajánlattal mindenben megegyez  elektronikus másolati példányban / elektronikus 
adathordozón is be kell nyújtani. 
 
Az ajánlatokat tartalmazó csomagoláson fel kell tüntetni:  
  
„Ajánlat – Egészségház felújítása” - „Ajánlattételi határid  lejártáig nem bontható fel!”. 
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A postán feladott ajánlatot ajánlatkér  akkor tekinti határid n belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére a 21.) pontban megjelölt címen az ajánlattételi határid ig sor került. A postán 
feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Iktatóban nem 
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó.” Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos 
postai küldemények elvesztéséb l ered  kockázatot az ajánlattev  viseli. 
 
40.) Az ajánlattev k a 306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 9. §-ára tekintettel kötelesek 
kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni ajánlatukhoz, mely szerint nyertességük esetén 
legkés bb a szerz déskötésig meglév  felel sségbiztosításukat kiegészítik, vagy 
felel sségbiztosítást kötnek a tárgy szerinti kivitelez i tevékenységre vonatkozó legalább az 
ajánlatában megadott mérték  ellenszolgáltatás erejéig, jelen kivitelezési munkára. Az el írt 
mérték  felel sségbiztosításnak legalább a szerz déskötés id pontjától a beruházás befejezése 
alatt és a beruházás befejezését l számítottan a Ptk-ban a rejtett hibáért fennálló szavatossági 
felel sség teljes id tartamáig kell érvényesnek lennie. 
41.) A Kbt. 40. § (1) alapján az ajánlatban meg kell jelölni a : 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev  
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni. 
A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattev  teljesítésért való felel sségét. 
Ajánlatkér  felhívja ajánlattev k figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 
 
42.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattev  kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) 
bekezdés szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlattételi dokumentáció részét képez  szerz déses feltételeket ajánlattev  elfogadja. 
 
43.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. 
 
44.) Ajánlattev nek a Kbt. 60. § (5) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak min sül-e. 
 
45.) Tekintettel arra, hogy az ajánlattétel nyelve magyar, minden idegen nyelven kiállított 
igazolás/dokumentum mellé csatolni kell vagy azok hiteles magyar nyelv  fordítását, vagy az 
ajánlattev  általi felel s fordítást a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint. 
 
46.) Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel en egyszer  
másolatban kérjük benyújtani. 
 
47.) Ajánlatkér  az eljárást megindító felhívással, illetve dokumentációval kapcsolatban 
felmerült minden kérdést írásban kéri benyújtani, melyre adott esetben Ajánlatkér  írásban ad 
kiegészít  tájékoztatást. 
 
48.) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk:  
A szerz dés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal 
kapcsolatos.  
A projekt kódszáma: DDOP-3.1.3/G-14/2014-0056 
 
49.) Az összegezés megküldésének tervezett id pontja:  2015/06/19 
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50.) A szerz déskötés tervezett id pontja:   2015/06/30 
 
51.) A felhívás megküldésének dátuma:    2015/05/28  



1 
 

 
 
 

 

 
 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. Május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
10. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Pintér-Varga Nikoletta 

pályázati referens 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
  

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

8. oldal pályázati kiírás 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztésekre kiírt pályázat 
beadásáról 
 
 
Melléklet: pályázati felhívás 
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EL TERJESZTÉS 

 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. 05. 27.-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre kiírt pályázat beadásáról 
 
 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
El terjesztést készítette: Pintér-Varga Nikoletta pályázati referens 
 

 
Tisztelt Képvisel - Testület! 
 
 
A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi er források miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér l szóló 

2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti  

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 

 

A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést 

szolgáló f konyha, befejez  konyha, melegít -tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény 

(a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy b vítése, fejlesztése érdekében. 

Pályázati alcélok: 

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) már m köd  konyha kapacitásb vítésével, 

b) étkez , étterem kapacitásb vítésével, 

c) új konyha létesítésével, 

d) új étkez , étterem kialakításával, 

e) már m köd  konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, 

f) étkez , étterem felújításával, akadálymentesítésével, 

g) friss, helyi alapanyagok felhasználását segít  technológia fejlesztéssel, 

h) a korszer  táplálkozást segít  technológia fejlesztésével. 

 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhet  

támogatás. A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy 

lakosra jutó adóer  képességét l, mely a pályázati felhívásban található (el terjesztés melléklete). A 

pályázati kiírás maximálisan igényelhet  támogatási összeget nem tartalmaz, azt az önkormányzat a 

vállalandó saját er  figyelembe vételével határozza meg.  

A támogatás felhasználásának végs  határideje: 2016. december 31. 
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A pályázat benyújtása elektronikusan az ebr42 rendszerben 2015. május 29-ig tölthet  fel. 

 

Az el zetes egyeztetések eredményeképpen Harkány Város Önkormányzata pályázatot kíván beadni 

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.  

E pályázati lehet ségt l függetlenül is, a megfelel  üzemméret elérése érdekében, és a 

gazdaságosság, ésszer ség szempontjait figyelembe véve már korábban felmerült az a javaslat, hogy 

az önkormányzat az óvoda és az iskola konyháját összevonná. Ennek megvalósítása esetén az óvodai 

gyermekétkeztetést, az iskolások étkeztetését valamint a szociális étkeztetést is az iskola épületében 

elhelyezked  konyha biztosítaná. Így ezen a pályázaton az iskola konyháját lehetne fejleszteni.  

Az önkormányzat az e.) alcélra szeretne beadni pályázatot.   

A pályázat tartalma a következ  lenne: 

- gáz bevezetése az iskola konyhába, gázbojler telepítése 

- szell rendszer kiépítése 

- falbontás, aljzatbontás 

- vizesblokkok áthelyezése, szerelvényezése, vízlágyítás kiépítése, h vezetékek cseréje 

- jelent s mérték  eszközbeszerzés (120 L –es billen  serpeny , 6 ég s gázt zhely, 300 L-es 

üst, h szekrény, burgonyakoptató, kombi süt , gázt zhely, áruszállító kocsi) 

Az önkormányzatnak az egy f re jutó adó er képessége: 19.164 Ft így a támogatás maximális 

mértéke 85 %, a saját forrás pedig 15 %. A beruházás összköltsége 20.608.125 Ft, a kért 

támogatás 17.516.906 Ft, így a pályázat saját forrás szükséglete: 3.091.219 Ft.  

 
Határozati javaslat: 

Döntés a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésekre kiírt pályázat beadásáról 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy határoz, hogy pályázatot 

nyújt be „A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi 

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

központi költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési 

törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatása” – megjelölés  pályázati kiírásra.  

2. A képvisel -testület nyilatkozatban vállalja a pályázatban meghatározott 15% 

mérték , 3.091.219 Ft összeg  saját forrás biztosítását, 2015. évi költségvetése terhére. 

3. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges 

dokumentumok aláírására.  

 
Határid : Azonnal 
Felel s: polgármester   



















 
 
 

 

 
 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. Május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
11. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Pintér-Varga Nikoletta 

pályázati referens 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

14. oldal statisztikai összegzés 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Éves közbeszerzési statisztikai 
összegezés elfogadása 
 
Melléklet: Éves statisztikai összegezés 



 
EL TERJESZTÉS 

 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -Testületének 2015. 05. 27.-i ülésére 

 
Tárgy: Éves közbeszerzési statisztikai összegezés elfogadása 
 
 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
El terjesztést készítette: Pintér-Varga Nikoletta pályázati referens 
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 

 
Harkány Város Önkormányzatának, mint ajánlatkér nek a közbeszerzési és tervpályázati 

hirdetmények feladásának, ellen rzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények 

mintáiról és az egyes tartalmi elemeir l, valamint az éves statisztikai összegzésr l szóló 

92/2011. (XII.30) NFM rendelet 36 § (1) értelmében az éves beszerzéseir l e rendeletben 

meghatározott minta szerint éves statisztikai összegzést kell készítenie, amelyet legkés bb a 

tárgyévet követ  év május 31. napjáig kell megküldeni a Hatóságnak. 

Az éves statisztikai összegzés mintáját a közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti ajánlatkér k vonatkozásában a 11. 

melléklet tartalmazza. Az éves statisztikai összegzést a Kbt. 31 §-a szerint kell közzétenni, 

vagyis az ajánlatkér  köteles a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai 

összegezést saját honlapján közzétenni. 

 

Az Önkormányzat a statisztikai összegezést elkészítette, mely tartalmazza a 2014. évben 

lebonyolított közbeszerzési eljárásokat. A tavalyi évben a következ  közbeszerzések voltak: 

Kossuth Lajos utca térburkolása, villamos energia beszerzés, óvoda infrastrukturális 

fejlesztése, M vel dési Ház kivitelezési munkák ellátása.  

Kérem, hogy a Tisztelt képvisel -testület hozzon határozatot a 2014. évi közbeszerzések éves 

statisztikai összegezés elfogadásáról.  

A statisztikai összegezés az el terjesztés mellékletét képezi.  

 

 
 
 
 
 
 



 Határozati javaslat: 
Éves közbeszerzési statisztikai összegezés elfogadása 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete, Harkány Város 

Önkormányzata 2014. évi közbeszerzésekr l szóló éves statisztikai összegezést az 

el terjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2.  Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert 

az éves statisztikai összegezés a Közbeszerzések Tanácsa részére történ  elküldésére 

2015. május 31-i határid vel. 

 
Határid : Azonnal 
Felel s: polgármester   































 
 
 

 

 
 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. Május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
12. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Pintér-Varga Nikoletta 

pályázati referens 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 
9. oldal pályázati kiírás 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 

Tárgy: Döntés önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt 
pályázat beadásáról (belterületi utak, 
járdák) 
 
Melléklet: pályázati felhívás 



 
EL TERJESZTÉS 

 
Harkány Város Önkormányzat Képvisel -Testületének 2015. 05. 27-i ülésére 

 
Tárgy: Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat beadásáról 
(belterületi utak, járdák) 
 
 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
El terjesztést készítette: Pintér-Varga Nikoletta pályázati referens 
 

 
Tisztelt Képvisel - Testület! 

 
  
A helyi önkormányzatokért felel s miniszter az államháztartásért felel s miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér l szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatására. 

A következ  alcélokra lehet pályázatot benyújtani: 

 

a) Kötelez  önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 

(továbbiakban: intézményfejlesztés) 

aa) Tízezer f  lakosságszámot meghaladó településeken lév  bölcs dei nevelést 

végz  intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végz  intézmény 

infrastrukturális kapacitás b vítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

véd i szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

 

A pályázatban a maximálisan igényelhet  támogatás összege a) pályázati cél esetében 30 

MFt, b) esetében 15 MFt,  és c) esetében 20 MFt.  

 



A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a pályázó egy lakosra 

jutó adóer - képességét l, amely a pályázati felhívásban található. (el terjesztéshez 

mellékelve). 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 06.09. 

A támogatás felhasználásának végs  határideje: 2016.december 31.   

Az el zetes egyeztetések eredményeképpen az a javaslat alakult ki, hogy Harkány Város 

Önkormányzata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására b) 

alcélra, vagyis belterületi utak, járdák, hidak felújítására nyújtson be pályázatot.  

Az aa.); ab) pontban megjelölt alcélok nem relevánsak, az ac) pontban megjelölt célra más 

pályázati forrás felhasználása van folyamatban, az ad) és a c) pontban megjelölt célokra a 

pályázható összeg nem elegend .  

A b) pontban megjelölt „belterületi utak, járdák, hídak felújítása” célra a város 

költségvetésében eleve elkülönítésre került 2.000.000 Ft összeg, amelyet a pályázathoz öner  

gyanánt eleve felhasználhatunk.  

Az önkormányzat adóer -képessége 19.164 Ft/f , így a támogatás maximális mértéke a 

fejlesztési költség 75%, a saját öner  25%.  

A projekt maximális fejlesztési összköltsége 20 millió Ft lehet, ez esetben az 

önkormányzatnak 5 millió Ft saját er t kellene biztosítania.  

A felújítandó utakat a m szaki osztály a városgondnok segítségével jelöli ki.  

 

 Határozati javaslat: 

Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre kiírt pályázat beadásáról 

(belterületi utak, járdák felújítása) 

 

 

1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete úgy határoz, hogy pályázatot 

nyújt be a „ A helyi önkormányzatokért felel s miniszter az államháztartásért felel s 

miniszterrel közösen pályázatot hirdet Magyarország 2015. évi központi 

költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 

pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”cím  

kiírásra, a pályázatban megjelölt b) alcélra (belterületi utak, járdák, hídak felújítása). 

 

 

2. A képvisel -testület nyilatkozatban vállalja a pályázatban meghatározott………. 

millió Ft saját forrás biztosítását, a 2015. évi költségvetés terhére. 



 

3. A Képvisel -Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadásához szükséges 

dokumentumok aláírására.  

 

 
Határid : Azonnal 
Felel s: polgármester   























 

 

 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
13. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 
 
 

Tárgy: Döntés a parkoló automaták 
karbantartására vonatkozóan beérkezett 
ajánlatokról 
 

Melléklet:  



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó 
rendes képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Döntés Harkány város parkoló rendszerének rendszeres 
karbantartásáról-üzemeltetésér l 
 
EL TERJESZT : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 

Harkány Város Önkormányzata 2015. június 1. napjától új parkolási rendszert vezet be, 20 db 
parkolóóra üzemeltetésével. Mivel a rendszer üzemeltetésére, karbantartására az Önkormányzat nincs 
felkészülve, ajánlatkéréssel élt 3 ajánlattev  megkeresésével. 

Az ajánlatkérés tartalma a következ  volt: 

- Vállalkozási szerz dés keretében: 15 db CITEA és 5 db PA2 típusú parkoló automata 
karbantartása, üzemeltetése, amely magában foglalja az órák állandó üzemkész állapotban 
tartását, a hét minden napján 8.00-18.00 óráig. 

- a karbantartó gondoskodik az automatában lév  pénzkazetták rendszeres (heti 1-2 alkalommal 
történ ) ürítésér l és ügyfélszolgálatra szállításáról, 

- a szerz dés magában foglalja az automaták rendszeres küls -bels  tisztítását, az akkumulátorok 
töltöttségi szintjének folyamatos ellen rzését, és minden jelleg  üzemzavar - papírkifogyás, 
pénzérme-torlódás, jegyelakadás stb. – elhárítását. 

A két érvényes ajánlatot tev  közül a legkedvez bb árú ajánlatot a Digitech Hungary Bt. (7800 Siklós, 
Magyar u. 15.) adta: 

-2015 évre bruttó 210.000 Ft/hó 

-2016 évre bruttó 210.000 Ft/hó vállalási áron. 

Pályázó igazolta szakmai alkalmasságát. 

A másik ajánlat ezzel szemben 250.000 Ft + ÁFA/hó volt mindkét évre. 

Kérem a Tisztelt Képvisel -Testületet, hogy a parkolórendszer karbantartásáról, üzemeltetésr l 
dönteni szíveskedjenek, kérem határozzák meg a szerz dés id tartamát (1 vagy 2 év). 

Határozati javaslat 
Döntés Harkány város parkolórendszerének rendszeres karbantartásáról, üzemeltetésér l 

          
1. Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete a Harkány Város 

parkolórendszerének rendszeres karbantartására és üzemeltetésére az ajánlatok közül a 
Digitech Hungary Bt. (7800 Siklós, Magyar u. 15.) ajánlatát fogadja el, bruttó 210.000,-
Ft/hó vállalási áron. A szerz dést ½ évre kívánja megkötni az Önkormányzat. 

2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalkozói szerz dést aláírja. 
 

Határid :   azonnal. 
 
Felel s:  polgármester 



 

 

 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
 

HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 
2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 

 
14. Napirendi pont 

 
 
EL TERJESZT : 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 

és Idegenforgalmi Bizottság 
- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
 

MEGTÁRGYALTA:  
Tárgyalja a 2015.05.27-i ülésén 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
2. oldal el terjesztés 

 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 

Tárgy: Harkány Város Önkormányzat 2015. 
évi közbeszerzési tervének módosítása 
 
Melléklet:  

 



El terjesztés: Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének soron következ  
képvisel -testületi ülésére. 

El terjesztés címe: Harkány Város Önkormányzatának 2015 évi közbeszerzési tervének 
módosítása 

El terjesztést készítette: Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

El terjeszt :  Albrecht Ferenc, m szaki osztályvezet  

Tisztelt Képvisel -testület! 

A közbeszerzésekr l szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 33. § (1) 
bekezdésében foglalt el írás alapján az ajánlatkér  legkés bb március 31. napjáig éves összesített 
közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekr l, mely ez év 
tavaszán elfogadásra került. 
 
Figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetésér l szóló 2014. évi C. törvény 
70 §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében az Önkormányzatnak közbeszerzési eljárást 
kell lefolytatni, tehát a 2015. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a 
beruházásokat, beszerzéseket.  
A 2014. évi C. törvény 70. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerz désekre vonatkozó 
értékhatárt - 2015. január 1-jét l 2015. december 31-éig: 
 
a) árubeszerzés esetében 8,0 millió forint,  
b) építési beruházás esetében 15,0 millió forint,  
c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,  
d) szolgáltatás megrendelése esetében 8,0 millió forint,  
e) szolgáltatási koncesszió esetében 25,0 millió forint. 
(2) Az (1) bekezdést l eltér en a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerz désekre vonatkozó nemzeti 
közbeszerzési értékhatár 2015. január 1-jét l 2015. december 31-éig  
a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,  
b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,  
c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint.  
 
Az azóta eltelt id szakban merült fel az a két beruházás, amely miatt a tervet módosítani 
szükséges.: 
 
-Közvilágítás korszer sítése (becsült összeg: 140.000.000 Ft) 
-Egészségház felújítása (pályázati összeg: 46.934.548 Ft). 



Mindezek figyelembe vételével készült el Harkány Város 2015 évi Közbeszerzési tervének 
módosítása.  
 
A 2015. évre vonatkozó közbeszerzési terv módosítás tervezete a határozati javaslat mellékletét 
képezi. 
 
Erre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képvisel -testület elé: 
 

Határozati javaslat 

Harkány Város Önkormányzatának 2015 évi Közbeszerzési tervének módosításáról 

Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete a Harkány Város Önkormányzatának 2015 évi 
Közbeszerzési tervének módosítását megtárgyalta és az alábbiak szerint határoz. 

Harkány Város Önkormányzatának Képvisel -testülete Harkány Város Önkormányzatának 2015. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítását a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határid : azonnal 

Felel s: m szaki osztályvezet  

Tisztelettel: 

Albrecht Ferenc 
szaki osztályvezet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…/2015. (V.27.) sz. önkormányzati határozat melléklete 

Harkány Város Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési tervének 

1. számú módosítása 

Közbeszerzési tárgya CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási típus 

id beli ütemezés  
 

Sor kerül-e. vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

el zetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére 

az eljárás 
megindításának, illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításának 

tervezett id pontja 

szerz dés 
teljesítésének 

várható id pontja 
vagy a szerz dés 

id tartama 

1 2 3 4 6 7 8 
I. Árubeszerzés             

Parkoló automaták beszerzése 38730000-1 nemzeti 
Kbt. Harmadik 
rész, 122/A. § 
szerinti eljárás 

2015. II. negyedév 2015. II. negyedév nem  

Harkány Város közigazgatási 
területén a közvilágítás rendszer 

korszer sítése 

34928500-3 
50232000-0 
65320000-2 
45316100-6 

 

uniós 
Kbt. Második 

része szerinti nyílt 
eljárás 

2015. második félév 144 hónap nem 

II. Építési beruházás             

Harkányi Gyógyfürd  Zrt. V-VI. 
számú medencéinek felújítása 
 

45212212-5 nemzeti 
Kbt. Harmadik 
rész, 122/A. § 
szerinti eljárás 

2015.II. negyedév 2015. II. negyedév  nem 

Harkányi Gyógyfürd  Zrt. fürd  
területén csúszda építése 
 

45212100-7 

45210000-2 nemzeti 
Kbt. Harmadik 
rész, 122/A. § 
szerinti eljárás 

2015. II-III. negyedév 2015. II-III. 
negyedév nem 

Vállalkozási szerz dés a 
Harkány, K rösi Csoma Sándor 
u. 43. szám alatti egészségház 
felújítására a DDOP-3.1.3/G-
14/2014-0056 azonosító jel  
pályázati konstrukció keretében  

45210000-2 
45215100-8 
45321000-3 
45421100-5 

nemzeti 
Kbt. Harmadik 
rész, 122/A. § 
szerinti eljárás 

2015. május-június 2015. szeptember nem 

III. Építési koncesszió             
IV. Szolgáltatás-megrendelés            



Keretmegállapodás megkötése 
projekt el készítés, valamint 
ehhez kapcsolódó tanácsadói 
szolgáltatások ellátása érdekében 
fél éves id tartamra 

71241000-9  
73420000-2  
66171000-9  
79342000-3  
71313400-9  
71620000-0  
72221000-0  
90711000-4  
79419000-4  

nemzeti 
Kbt. Harmadik 
rész, 122/A. § 
szerinti eljárás 

2015. május-június 6 hónap  nem 

       

V. Szolgáltatási koncesszió            

       
Harkány 2015-05-27.       
      
 









 
 

 
 

E L  T E R J E S Z T É S 
HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 

2015. május 27-i  ÜLÉSÉRE 
 

15. Egyebek Napirendi pont 
 

 
EL TERJESZT : 
 

 
Baksai Endre Tamás 

polgármester 
 
AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: 
 

 
Dr. Markovics Boglárka 

jegyz  
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 

- Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális 
és Idegenforgalmi Bizottság 

- Jogi és Szociális Bizottság 
- Egyéb szervezet 

 
 
- 

MEGTÁRGYALTA: - 
 

 
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT 
HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET: 
 

 
 
- 

 
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: 
HATÁROZAT/RENDELET  
 

 
 

 
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG: 
 

 
Egyszer  többség 

 
TERJEDELEM: 
 
MELLÉKLET: 

 
1. oldal el terjesztés 
18. oldal melléklet 

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE 
BEMUTATVA: 

 
 

 
POLGÁRMESTER LÁTTA: 

 

 
 
 
 

Tárgy: Felhatalmazás adása a Harkányi 
Gyógyfürd  Zrt. közgy lésén szavazati jog 
gyakorlására 
Melléklet: 



EL TERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. május 27. napján tartandó rendes 
képvisel -testületi ülésére 
 
EL TERJESZTÉS CÍME: Felhatalmazás adása a Harkányi Gyógyfürd  Zrt. közgy lésén 
szavazati jog gyakorlására 
 
EL TERJESZT : Baksai Endre Tamás, polgármester 
 
EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Dr. Markovics Boglárka, jegyz  
 
 
Tisztelt Képvisel -testület! 
 
A Harkányi Gyógyfürd  Zrt. 2015. május 22. napján Közgy lést tartott, amelyen az alábbi napirendi 
pontok tárgyalására és elfogadására került sor: 
 

1. A Harkányi Gyógyfürd  Zrt. 2014. évi Beszámolójának elfogadása 
El terjeszt : Hegyi Ákos Sándor – vezérigazgató 
 

2. A Harkányi Gyógyfürd  Zrt. 2014. évi Üzleti jelentésének elfogadása 
El terjeszt : Hegyi Ákos Sándor – vezérigazgató 
 

3. A Harkányi Gyógyfürd  Zrt. alapító okiratának módosítása 
El terjeszt : Hegyi Ákos Sándor – vezérigazgató 
 
 

Harkány Város Önkormányzata képviseletében Baksai Endre Tamás polgármester vett részt az ülésen, 
mivel a hivatalos meghívó megérkezése óta rendes képvisel -testületi ülés tartására nem került sor, 
kivételesen a tulajdonosi felhatalmazást utólagosan kérjük megadni a polgármester részére. 
 
A napirendi pontok részletezését és a határozati javaslatokat a csatolt anyagok tartalmazzák. 
A fentiekre tekintettel kérem a T. Képvisel -testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.  
 
 

Határozati javaslat 
A Harkányi Gyógyfürd  Zrt. 2015.05.22-i Közgy lésén a szavazati jog gyakorlásának jóváhagyásáról 
 
Harkány Város Önkormányzat képvisel -testülete utólagos jóváhagyással felhatalmazza Baksai Endre 
Tamás polgármestert arra, hogy a Harkányi Gyógyfürd  Zrt. 2015.05.22. napján tartandó Közgy lésén 
az el terjesztésben szerepl  kérdésekben és az ahhoz tartozó napirendi pontokban igennel szavazzon.  
 
Határid : 2015.05.22. 
Felel s: polgármester 
 
 








































